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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2010

• Top de RH 2010 ADVB - Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil com o case Gestão do
Conhecimento - contribuindo com o desenvolvimento organizacional.

• Prêmio Nacional de Qualidade de Vida - PNQV Associação Brasileira de Qualidade de Vida - ABQV com o
Programa Viver Feliz.

• E-Learning concedido pela Micropower com o trabalho de Educação a Distância Sabesp.
• Prêmio de Excelência Cubic de Educação Corporativa 1º Lugar - Best Mature Sabesp - Concedido pelo IQPC pela

Universidade Empresarial Sabesp.

Quadro 1 - Painel de Indicadores
Indicadores Unidade 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Atendimento
Índices de Atendimento em Água Tende à Universalização (¹)

Índices de Atendimento em
Coleta de Esgotos % 78 78 78 79 79 80 81

Índices de Tratamento dos
Esgotos Coletados % 63 61 63 66 72 74 75

População Residente Atendida com
Abastecimento de Água mil hab. 22.335 22.570 22.700 22.959 23.162 23.363 23.625

População Residente Atendida com
Coleta de Esgostos mil hab. 18.014 18.326 18.519 18.881 19.198 19.600 20.024

Operacionais
Ligações de Água mil un. 6.358 6.489 6.609 6.767 6.945 7.118 7.295
Ligações de Esgotos mil un. 4.747 4.878 5.002 5.167 5.336 5.520 5.718
Perdas de Água % 34,0 32,4 31,9 29,5 27,9 26,0 26,0
Volume Produzido de Água milhões m³ 2.770 2.830 2.887 2.874 2.853 2.845 2.952
Volume Faturado de Água no Atacado milhões m³ 251 259 263 274 285 288 293
Volume Faturado de Água no Varejo milhões m³ 1.441 1.500 1.544 1.573 1.596 1.630 1.699
Volume Faturado de Esgoto milhões m³ 1.141 1.198 1.246 1.300 1.330 1.373 1.434
Número de Empregados (2) empregados 17.735 17.448 16.978 16.850 16.649 15.103 15.330
Produtividade Operacional lig/empr. 626 651 684 708 738 837 849

Financeiros (3)

Receita Líquida milhões R$ 4.397,1 4.953,4 5.527,3 5.970,8 7.809,3 8.579,5 9.230,4
Lucro antes das Juros Impostos,
Depreciação e Amortização - LAJIDA milhões R$ 1.926,5 2.285,6 2.446,1 2.698,9 2.865,1 2.727,3 3.222,5

Margem do LAJIDA % 43,8 46,1 44,3 45,2 36,7 31,8 34,9
Resultado (Lucro/Prejuízo Líquido) milhões R$ 513,0 865,6 789,4 1.055,3 862,9 1.507,7 1.630,4

(1) 99% ou mais.
(2) Número de empregados próprios, não inclui cedidos a outros órgãos.
(3) Exercícios de 2008, 2009 e 2010 calculados de acordo com CPCs/IFRS.

BALANÇO DE METAS

Em 2010, a Sabesp cumpriu quase todas as metas estabelecidas para o ano. Seis das dez principais metas foram
plenamente alcançadas: novas ligações de água; novas ligações de esgoto; índice de tratamento dos esgotos
coletados; satisfação do cliente/reclamações no PROCON; aumento do volume faturado de vendas; e margem
LAJIDA.
A meta de unidades com certificação ISO 14001, que preparou 65 unidades operacionais para certificação com a
implantação do sistema de gestão ambiental com a efetiva certificação de 50 unidades operacionais foi parcialmente
cumprida, assim como os investimentos realizados que atingiram 90% da meta estabelecida.
O indicador de perdas de água vem caindo sistematicamente desde 2004. A Sabesp obteve uma redução de 5,9 pontos
percentuais em 4 anos, de 31,9% em dez/06 para 26,0% em dez/10. No entanto, os resultados obtidos em 2010, apontam
para uma estabilidade ao redor de 26,0%. A Empresa entende que é fundamental seguir com os investimentos no
Programa de Redução de Perdas de Água e mantém sua meta de reduzir as perdas para 13,1% em 2019.
O número máximo de acidentes do trabalho alcançou resultado melhor do que a média histórica, mas superior ao
planejado pela Empresa, o que mostra que houve um empenho importante para reduzir acidentes. A Companhia
entende que é fundamental perseguir metas cada vez menores de acidentes de trabalho.
O Quadro 2 lista as dez principais metas do ano de 2010 e os resultados obtidos pela Empresa.

Quadro 2 - Metas e Realizações
Indicadores Unidade Meta Realizado
Índices de Atendimento em Abastecimento de água Tende a Universalização
Número de novas ligações de água mil un 148,5 189,4
Índice de atendimento em coleta de esgotos % 81,2 81,1
Número de novas ligações de esgoto mil un 180,0 233,5
Índice de tratamento dos esgotos coletados % 75,3 75,5
Índice de perdas de faturamento % 25,0 26,0
Índice de perdas de medição litros / ligação x dia 378,0 403,0
Índice de satisfação do cliente % 80,0 89,0
Reclamações no PROCON reclamação/cliente x milhão 2,3 2,1
Número máximo de acidentes do trabalho (1) un 120,0 149,0
Margem LAJIDA % 42,0* 42,9*
Aumento do volume faturado de vendas milhões m³ 3.316,9 3.426,6
Unidades com certificação ISO 14001 un 65,0 50,0 (2)

Investimentos (3) bilhões R$ 1,8 1,6

(1) Não considera acidentes de trajeto nem aqueles sem afastamento.
(2) Foram implantados o SGA - Sistema de Gestão Ambiental nas 65 unidades.
(3) Valores do orçamento base financeiro. Não inclui PPP, convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo e

locação de ativos.

* Descontando as CPCs e IFRS

GESTÃO EMPRESARIAL

A Sabesp deu passos importantes em 2010 em direção à sua visão de futuro.
O volume de investimentos manteve-se vultoso, alcançando R$ 2,2 bilhões, as ações de redução de custos tomadas
em 2009 começaram a apresentar resultados e o contrato de prestação de serviços de saneamento no município de
São Paulo, o principal mercado da Companhia, foi assinado.
A companhia também avançou na conquista de novos mercados, ao criar três sociedades de propósito específico, em
parceria com empresas privadas, para operar serviços de água e esgoto, além de vencer uma licitação internacional
em parceria com a Latin Consult, para prestar serviços de consultoria em gestão comercial e operacional em
Honduras.
O processo de modernização da gestão prosseguiu com a criação de uma área de Pesquisa, Desenvolvimento &
Inovação - PD&I, a adequação do quadro de profissionais e a implantação do plano de sucessão e carreira para a
formação de novas lideranças da Companhia.

1. Investimentos
Em 2010, a Sabesp investiu R$ 2,2 bilhões, incluindo os investimentos privados realizados mediante novas
modalidades como a PPP do Alto Tietê, no valor de R$ 224,2 milhões.

Quadro 3: Histórico de Investimentos

* De acordo com CPCs/IFRS
2008, 2009 e 2010 - não incluem os compromissos assumidos com os contratos de
programa
(R$ 253 milhões, R$ 18 milhões e R$ 63 milhões, respectivamente)

A seguir, são apresentados os investimentos realizados em 2010 por região:

Quadro 4: Investimentos Realizados em 2010 por Região
Água Esgoto Total

Região Metropolitana de São Paulo 463,3 787,4 1.250,7
Sistemas Regionais (interior e litoral) 589,8 353,9 943,7
Total 1.053,1 1.141,3 2.194,4

2010 – não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 63 milhões)

Em 2010, além dos investimentos convencionais, foi dada continuidade nos investimentos financiados com capital
privado, na forma de parceria público-privada (PPP) e os primeiros investimentos financiados através de locação de
ativos. A utilização desses modelos de financiamento permite à Sabesp acessar recursos públicos e privados, além
de acelerar a execução de investimentos.
Também em 2010, foram feitas cerca de 189,4 mil novas ligações de água e 233,5 mil de esgoto. O índice de
atendimento em abastecimento de água foi mantido no nível de universalização, a coleta de esgoto subiu para 81% e
o índice de tratamento de esgoto coletado alcançou 75%. Cerca de 23,6 milhões de pessoas foram abastecidas
diretamente com água (incluindo-se a população dos municípios que compram água no atacado da Sabesp, esse
número chega a 27,2 milhões). Ao mesmo tempo, em torno de 20,0 milhões de pessoas foram atendidas pela coleta
de esgoto e a Sabesp tratou volume de esgoto gerado por 14,6 milhões de pessoas.

MENSAGEM DA DIRETORA-PRESIDENTE

A Sabesp superou enormes desafios para cumprir sua missão de “prestar serviços de saneamento, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente”. A Empresa alcançou importantes resultados em 2010, que podem ser
sumariados em cinco frentes de trabalho.
Em primeiro lugar, a Empresa fez investimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente. Em
2010, cerca de 23,6 milhões de pessoas foram abastecidas com água diretamente (esse número sobe para cerca de 27
milhões, quando se inclui a população dos municípios que compram água no atacado da Sabesp). Foram atendidas 20
milhões de pessoas pela coleta de esgoto e a Sabesp tratou volume de esgoto gerado por 14,7 milhões de pessoas. Entre
2007-2010, 900 mil pessoas a mais tiveram acesso aos serviços de água, 1,5 milhão de pessoas aos serviços de esgoto
e 3,4 milhões aos serviços de tratamento de esgoto.
O investimento total em 2010 foi de cerca de R$ 2,2 bilhões, incluindo investimentos em Parceria Público-Privada (PPP)
de R$ 224,2 milhões. O esforço de investimentos resultou em cerca de 190 mil novas ligações de água e 230 mil de
esgoto. O índice de atendimento em abastecimento de água foi mantido no nível de universalização, a coleta de esgoto
subiu para 81% e o tratamento de esgoto coletado alcançou 75%.
A aceleração dos investimentos foi feita mediante programas estruturantes, facilitando o planejamento e a captação de
recursos. Destaque-se o Onda Limpa Baixada Santista, que elevará de 53% para 95% o índice de coleta de esgoto, com
tratamento de 100% do coletado. O investimento neste programa somará R$ 1,5 bilhão até final de 2011. Até 2010, foram
investidos quase R$ 1,28 bilhão, o equivalente a 87% das obras. Todas as sete Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs
e as duas Estações de Pré-Condicionamento de Esgoto - EPCs foram inauguradas em 2010, incluindo os emissários
submarinos de Praia Grande e Santos/São Vicente. Desde a entrega das unidades de tratamento de esgoto em 2010, foi
priorizado o trabalho de conexão dos imóveis às redes coletoras de esgoto, que até o final de dezembro de 2010 totaliza
37 mil ligações, das 123 mil previstas no Programa.
Passos importantes para a universalização do tratamento de esgotos também foram dados na Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP) com a terceira fase do Projeto Tietê, a despoluição de 96 córregos no programa Córrego Limpo e
investimentos no Programa Vida Nova. Outra prioridade é a segurança no abastecimento de água. Para isso, a Sabesp
tem trabalhado em duas grandes frentes na RMSP. Uma é o Programa Metropolitano de Água, que possui diversas ações,
incluindo o aumento de 5 m³/s de oferta de água tratada com a PPP do Alto Tietê. Em 2010, foram acrescentados 2 m3/s
de capacidade de abastecimento à Região Metropolitana de São Paulo e no primeiro semestre de 2011 serão entregues
mais 3 m3/s, totalizando os 5 m3/s que aumentarão a capacidade da ETA Taiaçupeba de 10 m3/s para 15 m3/s. Esse
esforço de investimento inclui importantes obras de adução tais como a Adutora Itaquera-Artur Alvin e Booster Itaquera,
Adutora Guaraú-Jaraguá e Elevatória do Jardim Damasceno, e a Adutora Mutinga-Vila Iracema.
A outra frente é o programa permanente de redução de perdas com vistas à diminuição de vazamentos na rede de
distribuição e à maximização da disponibilidade de água para consumo. Em 2010, o índice de perda da Sabesp manteve o
patamar de 26%, representando diminuição de 6 pontos percentuais em relação a 2006, quando era de 32%. Trata-se de
programa com ações de médio e longo prazos e apoio técnico da Japan International Cooperation Agency (JICA), fixando
meta de 13% para 2019, compatível com as melhores práticas internacionais.
Em segundo lugar, o ambicioso programa de investimentos foi acompanhado por melhora nos indicadores econômico-
financeiros. O lucro da Empresa em 2010 foi de R$ 1,6 bilhão, o maior de sua história. Para isso foram importantes as
medidas de redução de custos, otimização da base de ativos, e a melhora do perfil de endividamento.
Em terceiro lugar, a Sabesp procurou aumentar a transparência e o diálogo com as partes interessadas – colaboradores,
clientes, dirigentes municipais, acionistas, reguladores, fornecedores e organizações não governamentais. Em 2010, a
Companhia aprovou um novo Plano de Sucessão e Carreira. Para 2011 há o desafio de aprimorar e implantar esse plano
com o desenvolvimento de uma política que torne a Sabesp uma das melhores empresas para se trabalhar no país.
O aprimoramento no relacionamento com consumidores pode ser atestado pelo índice de satisfação do cliente da Sabesp,
que foi de 89% em 2010, 12 pontos percentuais acima do valor alcançado em 2009. Aperfeiçoamentos também foram
feitos no relacionamento com fornecedores e organizações não governamentais.
A Empresa também tem especial preocupação em desenvolver parcerias bem sucedidas com os municípios. De fato, a
atuação da Sabesp só faz sentido quando feita de maneira complementar às ações municipais. Apenas agindo em
conjunto será possível alcançar a meta de universalização dos serviços de saneamento básico. Cabe às prefeituras atuar
na desocupação de áreas irregulares, invadidas e de preservação permanente, na supressão das ligações irregulares, na
obrigação de conexão à rede de esgoto, na detecção dos lançamentos clandestinos de esgotos, entre outras. Cabe à
Sabesp realizar os investimentos comprometidos nos planos municipais de saneamento.
A Sabesp tem mostrado também especial preocupação quanto ao relacionamento com os acionistas e com os aspectos
de Governança Corporativa. Pelo quarto ano consecutivo, a Empresa integra a carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial - ISE da BM&FBovespa. Além disso, recebeu o Troféu Transparência Anefac 2010, na categoria “Empresa de
capital aberto com faturamento de até R$ 8 bilhões”.
A relação com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) também tem sido
aprimorada. Em 2010, a Arsesp publicou as diretrizes que estabelecem as condições gerais para prestação e utilização
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A implantação das normas está em andamento
na Empresa e deve ocorrer ao longo de 2011-2012. Outra discussão importante em 2011 será a reforma tarifária.
Em quarto lugar, a Sabesp manteve o foco na renovação de concessões e na contratualização das suas relações. O
principal destaque foi a assinatura de contrato com a Prefeitura e o Estado de São Paulo para operação dos serviços de
saneamento na Capital. Também em 2010, foram assinados contratos com mais 26 municípios já operados totalizando
200 municípios no período 2007/ 2010. A totalidade dos contratos formalizados nos moldes da Lei nº 11.445/07 representa
aproximadamente 66% da receita da Companhia.
Em quinto lugar, a Sabesp está cada vez mais orientada para ações de sustentabilidade social e ambiental. A
preocupação com o meio-ambiente se consolidou como o centro do programa de trabalho da Empresa, permeando todas
as suas ações. Em uma ação pioneira no saneamento, a Sabesp conseguiu a certificação ISO 14001 de 50 Estações de
Tratamento de Esgoto.
A responsabilidade social é retratada nas parcerias com a sociedade civil em ações como o Programa de Reciclagem de
Óleo de Cozinha, as Ecomobilizações, as Audiências de Sustentabilidade, o Programa Abraço Verde de plantio de mudas
ao redor das instalações da Sabesp e o Programa de Plantio de 1 milhão de árvores na Cantareira.
Esses resultados mostram que a Empresa está na trilha certa para cumprir seu objetivo estratégico de “em 2018 ser
reconhecida como a empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, com foco no cliente,
de forma sustentável e competitiva, com excelência em soluções ambientais”.

Dilma Seli Pena
Diretora-Presidente da Sabesp

PERFIL

A Sabesp é uma sociedade anônima de capital aberto e economia mista, cujo acionista majoritário é o Governo do
Estado de São Paulo. Suas ações, todas ordinárias, são negociadas nas bolsas de Valores de São Paulo, sob o
código SBSP3, e de Nova Iorque, sob o código SBS na forma de American Depositary Receipts (ADR nível III).
Fundada em 1973, é a maior empresa de saneamento das Américas e uma das maiores do mundo em número de
clientes, de acordo com a 12ª edição do anuário Pinsent Masons Water Yearbook.
Além de oferecer serviços de água e esgoto no Estado de São Paulo, a Sabesp está também habilitada a oferecer
esses serviços em outros estados e países, e pode ainda atuar nos mercados de drenagem e limpeza urbana, manejo
de resíduos sólidos e energia.
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia operava diretamente serviços de saneamento em 364 dos 645 municípios
do Estado de São Paulo. Além disso, fornece água no atacado para outros sete municípios no Estado e trata esgotos
de cinco deles, atendendo, no total,  cerca de 27,2 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 68% da
população urbana do Estado. Adicionalmente, a Sabesp, mediante sociedade de propósito específico, presta serviços
de água e/ou esgoto em outros quatro municípios.
No exterior, em consórcio com a empresa Latin Consult, está atuando no Panamá e em Honduras na prestação de
serviços de consultoria relacionados a programa de uso racional de água e gestão comercial e operacional.
O valor econômico e a importância ambiental e social da Sabesp são reconhecidos no Brasil e no exterior. A
Companhia é signatária do Pacto Global desde 2006, iniciativa da ONU que congrega os maiores grupos voluntários
de responsabilidade social do mundo e participa, desde 2007, do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE da
BM&FBovespa, carteira que inclui apenas as empresas que apresentam alto grau de comprometimento com a
sustentabilidade e a responsabilidade social.
A Sabesp tem como Missão – “Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e
do meio ambiente” e sua Visão para 2018 é – “Ser reconhecida como empresa que universalizou os serviços de
saneamento em sua área de atuação, com foco no cliente, de forma sustentável e competitiva, com excelência em
soluções ambientais”.
As ações necessárias à universalização da prestação dos serviços de saneamento em sua área de atuação, objetivo
maior da Empresa, proporcionam a melhoria das condições sanitárias e da qualidade do meio ambiente, fundamental
para o desenvolvimento social e econômico da população na busca da plena cidadania.
Atualmente, 141 municípios atendidos pela Sabesp já têm serviços de água e esgoto universalizados. Para levar a
universalização a todos os municípios onde atua no Estado de São Paulo até 2018, a Sabesp está realizando
pesados investimentos com recursos próprios e financiados, com montante previsto em torno de R$ 1,8 bilhão/ano
até 2013, sendo que os recursos próprios tem sido possibilitados pela forte geração de caixa da companhia, que em
2010 apresentou o maior resultado da história.
Além disso, a Sabesp está ampliando sua plataforma de soluções ambientais, destinadas a grandes clientes que
queiram se beneficiar do conhecimento e da tecnologia da Empresa para uso racional da água e destinação adequada
dos esgotos, contribuindo para a preservação do meio ambiente.
A missão e a visão da Sabesp estão plenamente alinhadas aos seus valores éticos: respeito à sociedade e ao cliente,
respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, integridade, competência e cidadania. Tais valores foram premiados
e reconhecidos pela sociedade, que em 2010, concedeu a Companhia os seguintes títulos:
• 20ª empresa com melhor índice de reputação do País, de acordo com o Ranking Reputation Index 2010, resultado

de estudo feito pela DOM Strategy Partners, elaborado a partir da análise de ativos intangíveis: governança
corporativa, marca, sustentabilidade e clientes e consumidores.

• Participação na Carteira do ISE 2011 (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da BM&FBovespa, criado a partir
de metodologia desenvolvida pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade, da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).

• Prêmio BNDES Pró-Universalização dos Serviços de Saneamento, promovido pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pelo êxito da parceria com a Companhia de Saneamento de
Alagoas (Casal).

• Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) 2010 - Destaque no critério Clientes, concedido pela Fundação Nacional
da Qualidade, à Unidade de Negócio Sul.

• Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS) 2010, concedido pela Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), a:
• Categoria Inovação da Gestão em Saneamento (IGS), para a Unidade de Negócio Sul, com o case

“Desenvolvimento de estratégias de negócio através do marketing estratégico e operacional no saneamento”.
• Nível II - Troféu Prata: Escritório Regional Itaim Paulista, da Unidade de Negócio Leste.
• Nível II - Troféu Ouro: Escritório Regional Butantã, da Unidade de Negócio Oeste.

• Segundo melhor Relatório de Sustentabilidade do Brasil (ano base 2009), título concedido durante a pesquisa
“Rumo à Credibilidade 2010”, organizada pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS),
em evento na BM&FBovespa.

• Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão PPQG/2010 - Categoria Empresas de Economia Mista - Medalha de
Bronze, promovido pelo Instituto Paulista de Qualidade da Gestão (IPEG), à Divisão de Grandes Consumidores
Sul e a Superintendência de Planejamento e Desenvolvimento da Metropolitana.

• Melhor empresa de saneamento do Brasil, título concedido pelo Instituto Trata Brasil. A Companhia ficou em
primeiro lugar no ranking elaborado pelo órgão, a pedido da Revista Exame.

• Certificação ISO 14001, concedida pelo órgão Bureau Veritas Certification (BVC), a 46 estações de tratamento de
esgoto da Sabesp, o que totaliza 50 ETEs certificadas.

• Troféu Transparência Anefac 2010 – Categoria Empresas de Capital Aberto, com faturamento de até R$ 8 bilhões,
concedido pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), às demonstrações financeiras da
Sabesp, consideradas as de melhor técnica em termos de elaboração.

• Selo Paulista da Diversidade - Categoria Pleno 2010, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo,
destacada como uma das empresas com as melhores práticas sociais.

• Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente - categoria Serviços Públicos Estaduais,
concedido pela Revista Consumidor Moderno, à Superintendência de Planejamento e Desenvolvimento.

• Empresa do Bem, título concedido pela Revista Isto É Dinheiro, por ser uma empresa que une sustentabilidade à
saúde financeira.

• “Uma das quatro organizações mais confiáveis”, título conferido pelos paulistanos, segundo pesquisa publicada
em janeiro de 2010 pelo Ibope para o Movimento Nossa São Paulo. A Sabesp consta do ranking desde a primeira
pesquisa, em 2008.
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A seguir são apresentados os resultados de 2010 e a síntese das metas operacionais para o período 2010-2019:

Quadro 5: Realizado 2010 e Metas 2010-2019
Realizado Metas
2010 2010 2011 2012 2013 2018 2019

Abastecimento de Água (%) Tende à universalização
Coleta de Esgoto (%) 81,1 81,2 82,5 83,6 84,2 84,6 90,0
Tratamento de Esgotos Coletados (%) 75,5 75,3 79,5 82,3 83,5 85,0 93,4
Novas Ligações de Água (mil) 189,4 148,5 143,5 144,3 144,6 143,7 724,4*
Novas Ligações de Esgoto (mil) 235,5 180,0 168,8 162,4 156,4 169,6 1.008,2*
Perdas de Água (%) 26,0 25,0 23,4 22,1 20,4 19,5 13,1

* Meta acumulada de 2014 a 2019

Quadro 6: Ligações de água e esgoto executadas e a população beneficiada por essas ligações
Sistemas Regionais

RMSP (Interior e Litoral) Total
Água Número de novas ligações (1) 107,34 82,07 189,41

População atendida (2) 310 210 520
Esgoto Número de novas ligações (1) 119,41 114,07 233,48

População atendida (2) 490 350 840

(1) em milhares de unidades
(2) em milhares de habitantes

PROGRAMAS ESTRUTURANTES

A continuidade do ambicioso plano de investimentos da Companhia manteve-se apoiada nos programas estruturantes
descritos a seguir, de forma a facilitar o planejamento e a captação dos recursos necessários ao alcance de sua visão.

Onda Limpa Baixada Santista

O Onda Limpa elevará significativamente o índice de coleta de esgoto e tratamento dos esgotos nas cidades de
Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Cubatão e Bertioga, beneficiando cerca
de três milhões de pessoas (população residente e flutuante).
O programa prevê a despoluição de rios e canais, com a consequente melhora da balneabilidade de 82 praias da
região, incentivando o turismo, a geração de empregos e renda na Baixada Santista. Adicionalmente, reduzirá o
número de internações por doenças de veiculação hídrica e os índices gerais de mortalidade, sobretudo, o de
mortalidade infantil.
Este Programa começou em 2007 e prevê investimento total de R$ 1,5 bilhão até o final de 2011. O total investido no
programa até 2010 atingiu aproximadamente R$ 1,3 bilhão correspondendo a 87% das obras. Todas as sete Estações
de Tratamento de Esgoto - ETEs e as duas Estações de Pré-Condicionamento de Esgoto - EPCs foram inauguradas
em 2010, incluindo os emissários submarinos de Praia Grande e Santos/São Vicente.
Desde a entrega das unidades de tratamento de esgoto em 2010, foi priorizado o trabalho de conexão dos imóveis às
redes coletoras de esgoto, que até o final de dezembro de 2010 totalizavam 37 mil ligações, das 123 mil previstas no
Programa.

Onda Limpa Litoral Norte

O programa visa expandir a rede de coleta de esgotos e a capacidade de tratamento do esgoto coletado no litoral
norte do Estado de São Paulo, beneficiando 600 mil pessoas. O programa elevará o índice de coleta e tratamento de
esgoto da região dos atuais 36% para 85% em 2015, gerando melhoria na saúde e bem estar da população, além de
estimular o desenvolvimento econômico ao possibilitar o incremento do turismo na região. Em 2010 iniciaram-se as
obras de duas estações de tratamento de esgotos em São Sebastião, além de outros projetos de sistemas de esgoto,
nas cidades de Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião, com expectativa de conclusão em 2012.
O investimento total no programa será de aproximadamente R$ 500,0 milhões até 2015. Até 2010 foram investidos R$
77,0 milhões.

Água do Litoral

Este programa tem o objetivo de expandir a capacidade de produção, garantindo a disponibilidade de água tratada nos
municípios da Baixada Santista, eliminando as irregularidades no abastecimento, principalmente nos meses de verão.
Aproximadamente quatro milhões de pessoas serão beneficiadas, entre população residente e flutuante.
Até 2013, a Sabesp espera investir R$ 1,1 bilhão na ampliação da produção, melhoria da qualidade da água tratada,
aumento da adução e da capacidade de reservação de água tratada, expansão da rede de distribuição e ligações
domiciliares. Até 2010 foram investidos R$ 278,0 milhões.
Dentre as principais obras destacam-se o Sistema Produtor Mambu-Branco, a Estação de Tratamento de Água
Jurubatuba, no município de Guarujá e a reforma da Estação de Tratamento de Água Cubatão, com 63%, 26% e 88%
das obras já concluídas, respectivamente.

Projeto Tietê

O Projeto Tietê visa à melhoria da qualidade da água da bacia do Rio Tietê na Região Metropolitana de São Paulo,
(RMSP), através da ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto. O projeto teve início em 1992 e
envolveu investimentos de aproximadamente US$ 1,6 bilhão em suas etapas I e II, concluídas em 2008.
As duas primeiras etapas do programa elevaram a coleta dos esgotos produzidos na RMSP de 70% para 84%, e o
tratamento dos esgotos coletados de 24% para 70%. Essas medidas permitiram que a mancha de poluição no Rio, na
região do Médio Tietê, e a carga poluidora no manancial da represa Billings fossem reduzidas.
A terceira etapa do Projeto Tietê, iniciada em 2009 visa ampliar o índice de coleta de esgotos na RMSP para 87% e o
de tratamento do total coletado para 84%, com investimentos estimados em aproximadamente US$ 1,1 bilhão. Cerca
de 40% das obras já estão em execução e mais 32% em licitação. Esta fase beneficiará diretamente cerca de 1,5
milhão de pessoas com coleta de esgoto e 3,0 milhões, com tratamento de esgotos.

Programa Metropolitano de Água

Este programa visa garantir a continuidade do fornecimento regular de água tratada para os municípios da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), tanto os operados diretamente pela Sabesp quanto os atendidos no atacado,
aumentando a capacidade de produção de água em 13,2 m³/s, ou seja, 20% sobre a capacidade atual até 2014. No
total, o programa prevê investimentos de R$ 2,7 bilhões ao longo de oito anos e beneficiará 18,9 milhões de pessoas.
Em 2010 foram concluídas obras de adução, melhorando o nível de abastecimento de água nas regiões leste e oeste
da RMSP. Destaque-se as obras da Parceria Público-Privada do Alto Tietê, com investimentos de R$ 224,2 milhões
em 2010, o que permitiu a antecipação da primeira fase de ampliação da capacidade nominal de tratamento do
Sistema Alto Tietê, que passou de 10 m³/s para 12 m³/s em 2010.
Em fevereiro de 2011, esta estação de tratamento chegou a tratar 13,8 m³/s e sua produção média foi de 12,1 m³/s.
Após a conclusão de todas as obras, a capacidade nominal do sistema passará para 15 m3/s, beneficiando
diretamente 1,5 milhão de pessoas da região leste da RMSP, além de melhorar a confiabilidade, flexibilidade e
disponibilidade de água do sistema integrado que abastece a RMSP. Com o aumento da produção, há melhora nos
indicadores de abastecimento das regiões leste, norte e oeste, uma vez que é possível efetuar a transferência de água
do sistema leste para outras localidades.

Programa Vida Nova

O Programa Vida Nova tem por finalidade a recuperação e proteção das represas, rios e córregos utilizados para o
abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo, e também a melhoria da qualidade de vida da
população residente em áreas de mananciais. A maior parte das ações e dos recursos está concentrada nas sub-
bacias Guarapiranga e Billings, ambas marcadas por um quadro acentuado de pobreza urbana, alta densidade
populacional e degradação ambiental.
Este Programa engloba intervenções para melhoria em 43 favelas, loteamentos precários e dois conjuntos
habitacionais em áreas das sub-bacias. No total serão 50 mil famílias beneficiadas.
Seu escopo de ações, com previsão de conclusão até 2015 é amplo: urbanização de favelas, expansão de infra-
estrutura urbana para comunidades de baixa renda, construção de conjuntos habitacionais, implantação e/ou
melhorias de sistemas de esgotos sanitários e de abastecimento de água, avanços nos estudos e nos controles de
qualidade da água, implantação de parques e áreas de lazer.
O programa prevê investimentos totais da ordem de R$ 1,3 bilhão, com recursos da União, do Estado, dos Municípios,
da CDHU, da Sabesp e do Banco Mundial. A responsabilidade da Sabesp se refere às implantações e melhorias de
sistemas de água e esgotos, com investimentos da ordem de R$ 355 milhões, dos quais aproximadamente 16% já
estão contratados e correspondem a expansão do sistema de esgotamento sanitário em Itapecerica da Serra e Cotia/
Carapicuíba e a construção de uma estação de tratamento de esgotos em Bragança Paulista.

Programa Córrego Limpo

Desenvolvido em parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo, este programa visa à despoluição e a limpeza
dos córregos urbanos contemplando a melhoria do sistema de esgotamento sanitário, a eliminação de lançamentos
de esgotos nos córregos e nas galerias de águas pluviais, a limpeza das margens e dos leitos dos córregos, bem
como a remoção e reassentamento de imóveis situados nas faixas ribeirinhas.
O Programa teve início em 2007 e já despoluiu 96 córregos, beneficiando 1,7 milhão de pessoas, com investimento
total de R$ 136,0 milhões.
Para o período 2011 e 2012, os trabalhos de despoluição serão desenvolvidos em mais de 46 córregos, beneficiando
mais 950 mil pessoas, com investimentos previstos de R$ 61,0 milhões.

Programa Corporativo de Redução de Perdas de Água

O programa teve início em 2009, quando o índice de perdas de água estava em torno 27,9% e tem por objetivo a
redução desse índice para 13% até 2019.
A previsão de investimento para os 11 anos de duração do programa (2009-2019) é de R$ 4,3 bilhões, com aplicação
principalmente em ações como substituição de redes e ramais de água, setorização (com redução de pressão da
água) e substituição de hidrômetros.
Até 2010 foram investidos cerca de R$ 398,0 milhões, dos quais R$ 216,0 milhões foram realizados nos 12 meses de
2010. Atualmente o índice de perdas é de 26%.

2. Sustentabilidade econômico-financeira

No ano de 2010 a Companhia deu continuidade ao processo de gestão eficiente da sustentabilidade econômico-
financeira. A manutenção do ambicioso plano de investimentos foi acompanhada de medidas como redução de
custos, otimização da base de ativos, melhora do perfil e aumento do volume de captação, equacionamento do déficit
previdenciário, relacionamento de qualidade com suas partes interessadas e consolidação da base operada, com a
garantia de receita do seu principal mercado, a cidade de São Paulo.
O abrangente programa de redução de custos implementado pela Companhia em 2009 começou a apresentar
resultados. Em 2010 houve um crescimento de apenas 2,2% nos custos e despesas administrativas e comerciais,
contra um crescimento de 7,6% na receita líquida. Entretanto, se considerada a variação de 5,04% do IPCA médio de
2010 em relação ao IPCA médio de 2009, o crescimento dos custos representa uma redução real de 2,8%. Esse
resultado deve-se principalmente à redução das despesas com pessoal, materiais gerais, como os relativos à
manutenção de equipamentos e de sistemas produtores, e materiais de tratamento.
Em 2010, a Sabesp também prosseguiu com o programa de otimização de ativos e o inventário dos bens de posse e
uso da Companhia. A organização desta base de ativos terá continuidade na valoração dos bens para atender a
demanda do regulador.
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No tocante à captação de recursos, em 2010 a Companhia captou US$ 665,0 milhões junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID e Japan International Cooperation - JICA, além de mais R$ 294,0 milhões junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e, R$ 500,0 milhões por meio da 12ª emissão de
debêntures subscrita pela Carteira de Saneamento administrada pela Caixa Econômica Federal com fundos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, para financiar seu plano de investimentos. Com essas captações a Companhia
garante quase a totalidade dos financiamentos necessários aos principais projetos de investimento até 2013.
Vale observar que a participação de financiamentos junto a bancos de desenvolvimento e agências multilaterais em
torno de 44%, demonstra a qualidade do endividamento da Sabesp. No mercado de capitais, a Companhia captou R$
1,8 bilhão e US$ 350,0 milhões para rolagem de dívida em 2010 e 2012. A Companhia fechou o ano com o custo
médio da dívida de 7,9% a.a. e prazo médio da dívida, de 8,5 anos. As agências de classificação de risco Standard
and Poors e Fitch Ratings mantiveram a avaliação da Companhia na escala global em “BB” e na escala Brasil em
“brAA-” e “A+”, respectivamente.
Outro fato de destaque em 2010 foi a aprovação, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC, da proposta para o equacionamento do déficit projetado do Plano Previdenciário de Benefício Definido
administrado pela Sabesprev. A Sabesp lançou então o novo plano, Sabesprev Mais, na modalidade Contribuição
Definida, permitindo a migração dos participantes do plano antigo para o plano novo. Com o objetivo de mitigar o risco
de geração de novos déficits projetados, o plano antigo foi fechado para novos entrantes.
A qualidade do relacionamento da Companhia com suas partes interessadas, um dos pilares da solidez da
Companhia, esteve refletida na presença, pelo quarto ano consecutivo, na carteira teórica do ISE. Além disso, pela
clareza e qualidade das informações publicadas nos balanços contábeis, foi a vencedora do Troféu Transparência
2010 na categoria “Empresa de Capital Aberto com faturamento de até R$ 8 bilhões”.
A consolidação da base operada constituiu um dos pilares da sustentabilidade econômico-financeira em 2010, e foi
marcada pela contratualização com o Município de São Paulo responsável por, aproximadamente, 55% da receita
total da Companhia. O contrato de prestação de serviços foi firmado entre a Sabesp, o Estado e o Município de São
Paulo e, apesar da indefinição do Supremo Tribunal Federal com relação à definição do poder concedente em regiões
metropolitanas, conseguiu formalizar um contrato envolvendo os dois possíveis poderes concedentes, Estado e
Município, trazendo, desta forma segurança jurídica para a Empresa. A totalidade dos contratos formalizados nos
moldes da Lei nº 11.445/07 representa aproximadamente 66% da receita da Companhia.
A sustentabilidade econômico-financeira da Sabesp também está fortemente atrelada à necessidade de definição de
uma fórmula tarifária por parte da Arsesp, que considere critérios adequados em relação ao custo dos serviços,
estrutura de tarifas e política de subsídios, entre outros. Os estudos e discussões sobre a nova metodologia se
estenderão pelo ano de 2011 para a implantação em 2012. Os impactos provocados por esta nova estrutura no
faturamento, capacidade de investimento e saúde financeira da Empresa, tornam a questão tarifária um tema de
fundamental importância para a perpetuidade da Companhia. Nesse sentido, o Conselho de Administração aprovou o
encaminhamento à assembléia geral de acionistas uma proposta para criar na Diretoria Econômico-Financeira e de
Relações com Investidores área específica para tratar de custos e tarifas, atribuindo ao tema um foco mais voltado
para o equilíbrio econômico-financeiro da Empresa.

NEGOCIAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NO ATACADO

Em 2010 as principais ações para a gestão das dívidas dos municípios atendidos no atacado relativas ao
fornecimento de água, foram:
a) Guarulhos: nas ações contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos – SAAE a Companhia deixou

de receber os valores anualmente depositados pela Autarquia correspondentes a precatórios relativos a contas
de água emitidas e não pagas;

b) Santo André: a Sabesp obteve importante vitória obrigando o Município de Santo André e o Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA a incluir em seu orçamento os valores integrais devidos à
Sabesp, mas em 2010 os pagamentos foram mantidos de forma parcial;

c) Mauá: nas ações contra o Saneamento Básico do Município de Mauá – SAMA, foi impetrado mandado de
segurança em razão da decisão que extinguiu o pedido de seqüestro feito pela Sabesp. Por outro lado, em 2010
os pagamentos ainda foram mantidos parcialmente; e

d) Iniciativas de negociação extrajudicial com municípios atendidos no atacado, dispostos a equacionar suas
pendências com a Sabesp:
• Mogi das Cruzes: foi repactuada dívida aproximada de R$ 8,5 milhões com o Serviço Municipal de Água e

Esgotos de Mogi das Cruzes – SEMAE que vem pagando regularmente à Sabesp. As negociações iniciadas
em 2009 para que a Sabesp e o SEMAE formem uma sociedade para operação conjunta do sistema de
esgotos da cidade não evoluíram; e

• Diadema: as negociações para a criação de uma sociedade de serviços de água e esgoto com a participação
do Município e da Sabesp continuaram em 2010 e a expectativa é que essas negociações sejam concluídas
no primeiro semestre de 2011, equacionando assim, todas as pendências judiciais existentes com o
Município.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A Companhia está apresentando as Demonstrações Financeiras elaboradas de acordo com as novas práticas
contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações do comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, vigentes desde 1º de janeiro de 2010, retroativas a 2009, para fim de
comparação. Essas Demonstrações também estão de acordo com as normas internacionais de contabilidade IFRS,
as quais estão em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Em 2010, a receita operacional líquida totalizou R$ 9,2 bilhões, um crescimento de 7,6% em relação ao ano anterior.
O LAJIDA passou de R$ 2,7 bilhões em 2009 para R$ 3,2 bilhões no ano de 2010, um aumento de 18,2%. A margem
LAJIDA foi de 34,9% comparativamente a 31,8% em 2009.
Desconsiderando a aplicação dos novos CPCs e IFRS, e de acordo com as práticas contábeis vigentes em 2009, o
lucro líquido de 2010 seria de R$ 1.468,6 milhões, superior em 6,9% ao de 2009, que teria sido de R$ 1.373,9 milhões.
O LAJIDA de 2010, R$ 3.115,2 milhões e o de 2009, R$ 2.741,7 milhões. A margem LAJIDA seria de 42,9% em 2010
e 40,7% em 2009.

Quadro 7: Histórico do Lucro

* De acordo com CPCs/IFRS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

A receita operacional bruta, incluindo a receita de construção, atingiu R$ 9,8 bilhões, correspondendo a um acréscimo
de 7,7% em relação ao exercício anterior.
A receita operacional bruta relacionada a água e esgoto apresentou um acréscimo de R$ 609,8 milhões, ou 8,7%,
passando de R$ 7,0 bilhões em 2009 para R$ 7,7 bilhões em 2010, em decorrência dos reajustes tarifários, aplicados
em setembro de 2009 (4,43%) e setembro de 2010 (4,05%), e do crescimento do volume faturado de 3,8% de água e
4,5% de esgoto.

Quadro 8: Histórico da Receita Operacional Bruta

Total 8,3 9,1 9,8
Construção 1,7 2,0 2,1
Esgoto 2,9 3,1 3,4
Água 3,7 4,0 4,3

* De acordo com CPCs/IFRS

Quadro 9: Volume faturado de água e esgoto, por categoria de uso e por região
Volume faturado de água e esgoto(1), por categoria de uso - milhões de m3

Água Esgoto Água + Esgoto
2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 %

Residencial 1.393,1 1.449,0 4,0 1.124,3 1.177,2 4,7 2.517,4 2.626,2 4,3
Comercial 155,5 162,3 4,4 143,8 150,8 4,9 299,3 313,1 4,6
Industrial 34,4 37,2 8,1 34,8 37,8 8,6 69,2 75,0 8,4
Pública 47,0 50,2 6,8 38,6 40,1 3,9 85,6 90,3 5,5
Total varejo 1.630,0 1.698,7 4,2 1.341,5 1.405,9 4,8 2.971,5 3.104,6 4,5
Atacado 288,0 293,3 1,8 31,1 28,4 (8,7) 319,1 321,7 0,8
Água de reuso 0,8 0,3 - - - - 0,8 0,3 -
Total 1.918,8 1.992,3 3,8 1.372,6 1.434,3 4,5 3.291,4 3.426,6 4,1

(1) Não auditado
Volume Faturado de Água e Esgoto(1) por Região - milhões de m³

Água Esgoto Água + Esgoto
2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 %

Metropolitana 1.083,9 1.119,2 3,3 911,1 947,2 4,0 1.995,0 2.066,4 3,6
Sistemas Regionais (2) 546,1 579,5 6,1 430,4 458,7 6,6 976,5 1.038,2 6,3
Total varejo 1.630,0 1.698,7 4,2 1.341,5 1.405,9 4,8 2.971,5 3.104,6 4,5
Atacado 288,0 293,3 1,8 31,1 28,4 (8,7) 319,1 321,7 0,8
Água de reuso 0,8 0,3 - - - - 0,8 0,3 -
Total 1.918,8 1.992,3 3,8 1.372,6 1.434,3 4,5 3.291,4 3.426,6 4,1

(1) Não auditado
(2) Composto pelas regiões do litoral e interior
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RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita operacional líquida alcançou R$ 9,2 bilhões, uma evolução de 7,6% sobre 2009.

Quadro 10: Histórico da Receita Operacional Líquida

* De acordo com CPCs/IFRS

RESULTADO OPERACIONAL

O resultado medido pelo LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) alcançou R$ 3,2
bilhões e margem de 34,9%. A margem LAJIDA foi afetada pelo efeito do IFRS o qual levou a um aumento da receita
líquida da Companhia em função da inclusão da receita de construção.

Quadro 11: Histórico do LAJIDA

* De acordo com CPCs/IFRS

ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO

Em 2010, a Sabesp contraiu novas dívidas no valor de R$ 3,4 bilhões e amortizou um total de R$ 1,8 bilhão. A dívida
líquida fechou o ano de 2010 em R$ 6,2 bilhões, um aumento de 7,4% em relação a 2009. Ao final de 2010, a dívida
lastreada em moeda estrangeira correspondia a 27%, mesmo patamar de 2009 sendo 54% dessa dívida com
organismos multilaterais. Mesmo considerando as novas captações que a Companhia vem realizando para fazer face
ao programa de investimentos e da necessidade de refinanciamento de dívidas, em 2010 a dívida líquida/LAJIDA
fechou o ano em 1,9 vezes, comparado a 2,1 vezes em 2009.

FONTES DE RECURSOS

Títulos de Dívida

Em abril, a Sabesp realizou a 11ª Emissão Pública de Debêntures no montante de R$ 1,2 bilhão, em duas séries,
sendo a primeira série no montante de R$ 810 milhões e prazo de vencimento de cinco anos, com juros semestrais
equivalentes ao CDI acrescido de 1,9% ao ano e a segunda série no montante de R$ 405 milhões e prazo de
vencimento de três anos, com juros semestrais equivalentes ao CDI acrescido de 1,45% ao ano. A 11ª Emissão foi
utilizada para resgatar a 4ª Nota Promissória emitida em 2009, no valor de R$ 900,0 milhões e dívidas vincendas
em 2010.
Em junho, a Sabesp realizou a 12ª Emissão de Debêntures, no valor de R$ 500 milhões, subscrita pela Carteira de
Saneamento, administrada pela Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
com o objetivo de custear obras relacionadas ao Programa de Investimento da Companhia. Um montante de R$ 340,0
milhões já foi liberado em 2010 e o restante será liberado em 2011, condicionada à comprovação da realização dos
investimentos pela Sabesp. O prazo da emissão é de 15 anos, sendo quatro anos de carência e 11 de amortização em
parcelas mensais, com taxa de 9,5% ao ano, acrescidos da correção pela TR (Taxa Referencial).
Em agosto de 2010, a Companhia efetuou a 5ª Emissão de Notas Promissórias no valor de R$ 600 milhões, resgatada
integralmente em janeiro de 2011 por meio da 13ª Emissão de Debêntures, com vencimento em agosto de 2012 e
juros pagos semestralmente, à taxa média equivalente ao CDI acrescido de 0,95% ao ano. Os recursos foram
utilizados para refinanciar dívidas vencidas em 2010 e para suportar compromissos financeiros em 2011.
Em dezembro, a Sabesp realizou uma emissão de Eurobônus no valor de US$ 350 milhões, com vencimento em
2020, taxa de 6,25% ao ano e juros pagos semestralmente. Os recursos serão utilizados para liquidar compromissos
financeiros da Companhia em 2011.

Empréstimos e Financiamentos

Para viabilizar seu Plano Plurianual de Investimentos, em 2010, a Sabesp concluiu a contratação dos seguintes
financiamentos:
• Japan International Cooperation Agency – JICA: em outubro de 2010, contratou um financiamento no valor de

aproximadamente US$ 65 milhões para custear a parte do Programa Vida Nova que será executada na área da
Represa Billings em São Bernardo do Campo. O vencimento será em 2035 e a amortização será feita em parcelas
semestrais, após decorrido o período de carência de sete anos, com taxa de 1,2% ao ano para as obras e 0,01%
ao ano para serviços de consultoria.

• Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID: em setembro, assinou contrato de empréstimo para
financiamento parcial do Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa III. O investimento será de US$ 800
milhões, sendo US$ 600 milhões de financiamento e US$ 200 milhões de contrapartida da Sabesp. O prazo total
é de 25 anos, com 6 anos de carência e taxa de juros baseada na taxa libor.

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES: em março, celebrou um contrato de
financiamento complementar para o Programa Onda Limpa – 1ª Etapa. O valor do financiamento é da ordem de
R$ 294,0 milhões e serão utilizados para execução de obras e serviços na Região Metropolitana da Baixada
Santista. As amortizações serão feitas em 156 parcelas mensais e sucessivas, após o período de carência de
24 meses, com vencimento final em 2025 e taxa de juros vinculada à TJLP limitada a 6% e acrescida de 1,92%
ao ano.

Em fevereiro de 2011, a Companhia firmou com a JICA o contrato para o financiamento complementar do Programa
Onda Limpa – 1ª Etapa, com montante de aproximadamente US$ 190,0 milhões. Os recursos serão utilizados para a
execução de obras e serviços na Região Metropolitana da Baixada Santista. O prazo de vencimento é de 18 anos e a
taxa de juros, entre 1,8% e 2,5% ao ano.
A Sabesp ainda negocia financiamentos junto à JICA para o Programa de Redução de Perdas de Água – 2ª Etapa.
Para esta etapa o programa prevê um montante estimado de US$ 572,0 milhões, sendo US$ 366,0 milhões de
financiamento e US$ 206,0 milhões de contrapartida. O estágio em que se encontra a negociação ainda não permite
estimar quando o financiamento será contratado.

MERCADO DE AÇÕES

A Companhia abriu seu capital em 1994 e, em 2002 tornou-se a primeira empresa de economia mista a aderir ao Novo
Mercado da BM&FBovespa, o segmento de mais alto nível de governança corporativa do Brasil. Neste mesmo ano
obteve o registro na SEC “Securities and Exchange Commission” e suas ações passaram a ser negociadas na Bolsa
de Valores de Nova Iorque “NYSE” na forma de ADRs “American Depositary Receipts” Nivel III.
O ano de 2010 foi bastante positivo para os papéis da Sabesp. As ações da Companhia na BM&FBovespa encerram
o ano cotadas a R$ 42,59, uma valorização de 23,9% em comparação ao final de 2009, muito acima da variação
positiva de 1,04% do Ibovespa no mesmo período.
O volume financeiro de movimentação das ações da Empresa foi de R$ 2,7 bilhões em 2010, e a média diária de
negociação foi de 1.050 negócios ao dia, com presença do papel em 100% dos pregões.
A cotação dos ADR da Companhia registrou valorização de 35%, fechando o ano a US$ 52,88, e o volume financeiro
negociado na NYSE em 2010 foi de US$ 2,8 bilhões. Em maio de 2010, o programa de ADR da Sabesp completou 8
anos e encerrou o ano com 30,7 milhões de ADR em circulação.
O crescimento da importância das ações da Sabesp no mercado também se reflete no aumento do número de
instituições financeiras que monitoram seu desempenho. O maior número de opiniões sobre a Companhia amplia a
disponibilidade de informações sobre a Empresa, e tende a facilitar as condições de acesso ao mercado financeiro.
Em dezembro de 2010 a Empresa recebia cobertura de 19 instituições financeiras.

Quadro 12 - Composição acionária em 31/12/2010

A ação Sabesp é negociada na Bolsa de Valores de São Paulo sob o código SBSP3 e na NYSE sob o código SBS e
continua integrando os principais índices da BM&FBovespa, sendo que pelo quarto ano consecutivo, participa da
carteira teórica do ISE.

DIVIDENDOS

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as ações ordinárias tem direito ao dividendo mínimo obrigatório
correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, obtido depois das deduções determinadas ou admitidas em lei e,
pode ser pago sob a forma de juros sobre o capital próprio.
Desta forma, em 2010, a Sabesp pagou R$ 394,2 milhões em dividendos a título de juros sobre capital próprio
relativos ao ano de 2009, correspondentes a R$ 1,73 por ação ordinária e dividend yield de 5,3%. Relativos ao ano de
2010, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 456,0
milhões, correspondendo a R$ 2,00 por ação ordinária e dividend yield de 4,7%, a ser pago em até sessenta dias após
a realização da Assembleia Geral Ordinária, à qual serão submetidas as contas de 2010.

3. Consolidação dos mercados e assuntos regulatórios

Após a estruturação da Área de Assuntos Regulatórios em 2008, a Sabesp buscou, ao longo dos últimos dois anos,
implantar as melhores práticas de regulação e disseminar a cultura regulatória na Companhia.

Houve importantes avanços em relação aos desafios do novo marco regulatório, com maior interação entre a Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - Arsesp e a Sabesp, cabendo destacar alguns pontos:

Liberdade para negociação com grandes clientes: Após elaboração de estudo técnico e diversas discussões
com a Arsesp, a Sabesp obteve a liberdade de negociar preços para grandes clientes, acima de 500 m³/mês,
mediante contratos específicos. Esta liberdade é fundamental para que a Empresa permaneça competitiva neste
segmento de mercado, que é disputado com o de poços artesianos, de soluções individuais e distribuição de
água por meio de caminhões-pipa.

Revisão tarifária: A Arsesp publicou em 04/03/2011 cronograma para a revisão tarifária da Sabesp. A
programação vai até agosto de 2012. Durante o ano de 2011, ocorrerão as discussões técnicas para definição do
modelo de regulação econômica e levantamento da base regulatória de remuneração (BRR). Durante 2012,
ocorrerão a aplicação dos dados finais ao modelo, discussão da estrutura tarifária, consultas públicas, publicação
dos resultados em 30/08/2012 e a aplicação da tarifa.
Segundo a Agência, a revisão tarifária será orientada para:
• Fixar um marco inicial para as revisões tarifárias periódicas referentes a todos os Municípios com Contratos

de Programa com a Sabesp e com serviços regulados pela Arsesp;
• Rediscutir todos os critérios adotados em relação ao custo dos serviços, a estrutura tarifária, a política de

subsídios e outros;
• Estabelecer metodologia, normas e procedimentos para revisões e reajustes futuro.

Contar com ampla participação dos interessados no processo, dentre eles: prefeituras municipais,
concessionários, consumidores, investidores, entre outros.

Custo de capital: Em linha com o cronograma publicado para a revisão tarifária, a Arsesp publicou em 04/03/
2011 proposta de metodologia para cálculo do custo de capital. Trata-se de consulta pública que receberá
contribuições da sociedade até 04/04/2011.

Base de Remuneração Regulatória: Em 2010 foram definidas pela Arsesp as regras para avaliação patrimonial
da Sabesp (Deliberação Arsesp 156/10). A Sabesp irá contratar as empresas para a realização do levantamento.
O processo licitatório já está em andamento.

Normas regulatórias: No ano de 2010, a Arsesp publicou as normas que estabelecem as condições gerais para
a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O
documento trata essencialmente das normas que disciplinam as matérias atinentes à relação comercial e
operacional dos prestadores com os usuários dos serviços. A implantação está em andamento na Empresa e
deve correr ao longo de 2011-2012, com impactos principalmente nos processos comerciais e operacionais.

Dando continuidade ao processo de adaptação ao ambiente regulado, o Conselho de Administração autorizou
recentemente a convocação de assembléia geral de acionistas para aprovar a criação de um comitê de assuntos
regulatórios, como órgão estatutário e, entre outras propostas, criar na Diretoria Econômico-Financeira e de Relações
com Investidores área específica para tratar de tarifas e custos.
Com relação à consolidação dos mercados onde a Companhia já atua, ao longo de 2010, foram assinados 26
contratos novos e renovação com municípios para a prestação de serviços de água e esgoto, totalizando 200
contratos assinados desde 2007, que juntos representam aproximadamente 66% da receita bruta da Companhia.
Outras 34 leis autorizativas estão aprovadas por câmaras municipais e já possibilitam a delegação dos serviços para
a Sabesp nos respectivos municípios.
Entre os contratos assinados em 2010, está o contrato com o município de São Paulo. Para a viabilização desse
contrato, o Estado e a cidade de São Paulo celebraram um convênio com a intermediação e o consentimento da
Sabesp e da Arsesp nos termos do qual convencionaram a gestão conjunta do planejamento e do investimento no
sistema de saneamento básico da cidade de São Paulo. Esse convênio estabeleceu a celebração de um acordo
entre o Estado, a cidade de São Paulo e a Sabesp, concedendo à Empresa direitos exclusivos de prestação de
serviços de água e esgotos na capital paulista. Além disso, o convênio determina o papel da Arsesp na
regulamentação e na fiscalização das atividades da Empresa e cria um Comitê Gestor que será responsável pelo
planejamento dos serviços de água e esgotos e pela revisão dos planos de investimento. O Comitê Gestor será
composto por seis membros nomeados para um mandato prorrogável de dois anos. O Estado e a cidade de São
Paulo terão o direito de nomear três membros cada e a Sabesp poderá participar das reuniões do Comitê Gestor,
mas sem quaisquer direitos de voto.
O contrato de prestação de serviços na cidade de São Paulo obriga a Sabesp, entre outras coisas, (i) a investir pelo
menos 13,0% da receita bruta auferida desse contrato, líquida da COFINS e do PASEP, na melhoria da infraestrutura
de água e esgotos da cidade de São Paulo, e (ii) a transferir 7,5% da receita bruta que auferir do contrato em questão,
líquida da COFINS e do PASEP, para o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura criado pela Lei
Municipal nº 17.934/09. Além disso, o contrato prevê que a Arsesp assegurará que as tarifas cobradas (a)
compensarão adequadamente a Companhia pelos serviços prestados e (b) poderão ser reajustadas para restabelecer
o equilíbrio original entre as obrigações das partes e o equilíbrio econômico-financeiro. Este contrato além de garantir
a operação no principal mercado da Companhia, também constitui um modelo contratual inovador que serve para os
demais municípios em regiões metropolitanas.
Em dezembro de 2008, a Sabesp assinou contrato para interceptação e tratamento de 20% dos esgotos gerados pela
cidade de Guarulhos. A receita total da Companhia ao longo dos cinco anos de contrato terá um acréscimo de
aproximadamente R$ 58 milhões. Em 2009, a Sabesp negociou novo contrato com o município para a coleta e
tratamento do esgoto da região central do Município e esperava finalizar as tratativas em 2010. No entanto as
negociações não prosperaram.

4. Novos negócios e soluções ambientais

A atuação em novos mercados é estratégica para a Sabesp consolidar sua atuação no setor de saneamento de
maneira sustentável. O desenvolvimento de novos negócios traz novas fontes de receita capazes de suportar os
desafios da Empresa no alcance de sua visão.
Nesse sentido, a Sabesp tem atuado em duas grandes frentes. A primeira é a atuação em parceria em novos negócios
que incluem iniciativas para operação de novos municípios, atuação em outros Estados e países e novos mercados
como geração de energia. A segunda é a plataforma Sabesp Soluções Ambientais que possibilita uma ampliação da
atuação em mercados industriais e com grandes clientes.

PARCERIA EM NOVOS NEGÓCIOS

Em 2010, a Sabesp desenvolveu diversas iniciativas no mercado nacional e internacional, além de concluir negócios
derivados de acordos firmados nos últimos anos.
Na área de operação de serviços de água e esgoto, a Sabesp criou três sociedades de propósito específico: Águas de
Castilho S.A. e Águas de Andradina S.A. em parceria com CAB-Ambiental, e Saneaqua Mairinque S.A. em parceria
com a Foz do Brasil.
No exterior, a Companhia, assinou dois termos de cooperação:
a) com a Empresa Pública de Medelin (EPM), empresa municipal colombiana atuante nos setores de saneamento,

telefonia, energia e outros serviços de infraestrutura, para intercâmbio de experiência e prospecção conjunta de
oportunidades de negócios; e

b) com a empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA), empresa pública de saneamento de Buenos Aires,
para intercâmbio de conhecimento e de tecnologia em reabilitação de redes de água e esgoto, controle de perdas,
tratamento de efluentes domésticos e de lodo com ênfase em seu aproveitamento energético, prevenção de
mudanças climáticas, gestão de empreendimentos e automação de processos.

Com a companhia estadual de saneamento do Espírito Santo, CESAN, a Sabesp assinou contrato de transferência de
tecnologia para implantação do “Aqualog”, sistema desenvolvido internamente pela Companhia para automação de
estações de tratamento de água. O projeto é resultado do termo de cooperação firmado em 2008 e está estimado em
aproximadamente R$ 3,0 milhões.
Outra oportunidade surgida em 2010 foi a possibilidade de elaborar Planos Municipais de Saneamento Básico para
municípios não operados pela Sabesp. O primeiro deles a utilizar o serviço foi o município de Barro Alto, em Goiás,
cujo contrato tem valor aproximado de R$ 500 mil.
Ainda em 2010, a Sabesp venceu mais uma concorrência internacional. Similar à concorrência internacional do
Panamá vencida em 2009 a Sabesp atuará em consórcio com a empresa Latin Consult na prestação de serviços de
consultoria em gestão comercial e operacional a nove municípios de Honduras. O contrato é de três anos, com valor
de US$ 2,3 milhões.
Com relação à concessão do direito de exploração do potencial energético das Estações de Tratamento de Água de
Guaraú e Vertedouro Cascata, o contrato com o consórcio Sevtec/Tecniplan foi assinado em março de 2010. A energia
gerada nas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) será comercializada pelo consórcio, que repassará à Sabesp 23%
da receita bruta obtida com a venda da energia e 50% dos créditos de carbono gerados. O valor do contrato está
estimado em R$ 27,6 milhões. A exploração comercial está prevista para iniciar em 2013 com término em 2030. O
início das obras ainda aguarda a licença ambiental.

PARCERIAS EM SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Parcerias importantes foram feitas também no mercado industrial, em linha com a plataforma de Soluções Ambientais
criada pela Empresa.
O Projeto Aquapolo Ambiental, sociedade entre a Sabesp e a Foz do Brasil estabelecida em 2009, teve suas obras
iniciadas em 2010 e visa implantar o maior sistema de água de reuso do Hemisfério Sul, capaz de produzir até 1
m³/s. O projeto prevê o fornecimento para o Grupo Petroquímico Quattor, além de permitir a inclusão de outras
empresas localizadas no percurso da adutora, que irá passar pelos municípios de São Paulo, São Caetano do Sul
e Santo André.
Na área de resíduos industriais, a Sabesp firmou sociedade com a Estre Ambiental para implantação de um posto de
recebimento de efluentes não domésticos que contará com uma estação de pré-tratamento. A estimativa de receita é
de R$ 40 milhões ao ano.

SABESP SOLUÇÕES AMBIENTAIS

O Programa Sabesp Soluções Ambientais é composto por uma plataforma de produtos e serviços que buscam
fidelizar e ampliar a base de grandes clientes da Companhia, além de rentabilizar os ativos existentes. Por meio dos
novos serviços, os clientes se beneficiam do conhecimento e da tecnologia da Sabesp nos campos de
sustentabilidade, preservação do meio ambiente e gerenciamento de recursos hídricos. Desse modo, a Sabesp vem,
por exemplo, aumentando sua capacidade competitiva nos segmentos mais visados pelos fornecedores alternativos
de água.
• Contratos de Fidelização: por meio de um contrato que estabelece uma demanda mensal mínima de consumo,

as empresas se beneficiam de tarifas diferenciadas e sistemas de gestão de consumo e, assim, reduzem custos.
As empresas contam ainda com atendimento diferenciado e garantias de abastecimento. Os contratos de
fidelização garantem uma receita de aproximadamente R$ 260 milhões por ano à Companhia e a qualifica como
competidora eficiente nos segmentos mais visados pelos fornecedores alternativos de água.

• Esgotos Não-Domésticos (END): uma das grandes preocupações das empresas é o destino dos esgotos
provenientes do processo produtivo. Para atender a esta necessidade, a Sabesp preparou-se para receber e tratar
tais tipos de esgotos. Em 2010, foram coletados e tratados mais de 20 milhões de m³s de esgotos não domésticos
gerando um faturamento de aproximadamente R$ 150 milhões.

• Programa de Uso Racional da Água (PURA): direcionado especificamente para as Secretarias de Estado e as
Prefeituras classificadas na categoria de uso pública, as soluções para diminuir o consumo de água são
compostas de ações como detecção e reparo de vazamentos, troca de equipamentos convencionais por
equipamentos economizadores, estudos para reaproveitamento da água e palestras educativas. A implantação
do PURA em 1.723 imóveis (estaduais e municipais) propiciou uma economia de 79,3 milhões de litros de água
tratada por mês, suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 23 mil habitantes. Essas ligações foram
contempladas com o Contrato para Entidades Públicas (CEPs), que dá direito a uma tarifa 25% menor. Os CEPs
foram assinados também com o Complexo Hospitalar das Clínicas e o Instituto do Câncer.

• Água de Reuso: a água produzida a partir do tratamento de esgotos pode ser utilizada para refrigeração de
equipamentos, em processos industriais e para outros fins não-potáveis. A utilização de água de reuso colabora
para a expansão da oferta de água destinada ao abastecimento público e preservação do meio ambiente. O
processo de produção da água de reuso da Sabesp é assegurado pelo sistema de gestão ISO 9001/2000,
obedecendo a rigorosos parâmetros de qualidade. Em 2010, foram fornecidos 132 mil m³s por mês de água de
reuso para os nossos atuais clientes.
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• Medição Individualizada de Água em Condomínios: a Sabesp lançou em 2008 uma tecnologia que permite
medir separadamente o consumo de cada apartamento. Batizada de “medição individualizada”, a nova tecnologia
atende a uma antiga reivindicação de muitos condomínios e pode se transformar em um importante incentivo
econômico ao uso racional da água. A Medição Individualizada de água pode ser adquirida por condomínios
residenciais e comerciais em todos os municípios operados pela Sabesp no Estado de São Paulo. O modelo
desenvolvido pelo ProAcqua, parceria entre a Sabesp e Cediplac, prevê a utilização de tecnologia de ponta, na
qual é instalado um concentrador desenvolvido com exclusividade para a Sabesp, que permite a leitura e o corte
à distância. Resultados do programa até 2010:
• 6.102 condomínios atendidos;
• 3.313 orçamentos solicitados, representando cerca de 132 mil apartamentos; e
• 308 unidades autônomas com emissão de conta e mais 9.923 com contrato assinado.

• Telemedição: o serviço possibilita o monitoramento do consumo do hidrômetro em tempo real via internet. O
histórico de consumo é apresentado em gráficos de acordo com o período determinado pelo cliente. Além disso,
o sistema disponibiliza alerta sobre vazamentos e picos de consumo por meio de correio eletrônico e mensagens
de celular. A gestão de consumo em tempo real permite a tomada de decisões com maior agilidade, aumentando
a eficiência logística das respostas, ao mesmo tempo em que reduz o desperdício de água. O sistema está
atualmente implantado em 120 clientes privados e 339 medidores na Secretaria Estadual de Educação,
totalizando 459 imóveis na Região Metropolitana de São Paulo.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

A Sabesp trabalha continuamente na modernização de gestão com o objetivo de se tornar uma empresa mais
eficiente. Destaque-se que a produtividade da Empresa, medida pelo índice de ligações por empregado, passou de
684 no final de 2006 para 849 no final de 2010, um salto de 24%.
Este resultado é fruto de esforços em cinco frentes:
• gestão de pessoal com investimentos em renovação e capacitação;
• tecnologia com investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação;
• gestão por valor agregado (GVA) com aperfeiçoamento de metodologia, foco em receitas, despesas e gestão

de ativos;
• eficiência do investimento com a melhoria da gestão de empreendimentos; e
• aperfeiçoamento da governança corporativa.

GESTÃO DE PESSOAL

Em 2010, a Sabesp passou por um processo de renovação de pessoal, o qual incluiu a contratação de 1.012
empregados, o desligamento de 514 aposentados, 109 empregados dentro do limite de 2% permitido pelo acordo
coletivo e 206 demissões voluntárias.
A Empresa valoriza a formação de novos talentos que possam suceder as atuais lideranças no futuro. Neste sentido,
foi preparado um plano de sucessão e carreira, um programa estruturado e contínuo de preparação de funcionários
para posições gerenciais. O objetivo é a formação de um banco de profissionais com perfil e potencial compatível à
gestão do negócio, visando prepará-los para possíveis sucessões em cargos gerenciais da Empresa.

PD&I - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Em maio de 2010, foi criada a Área de PD&I que passou a centralizar as diversas atividades de inovação, antes
dispersas entre as unidades de negócio.
A área de PD&I tem como principais desafios inventariar e difundir as tecnologias existentes na Companhia,
desenvolver uma política de proteção de direitos de propriedade intelectual, coordenar as alianças tecnológicas e os
acordos de cooperação para o desenvolvimento de pesquisas de interesse da Sabesp, além de auxiliar na formatação
de produtos que possam ser comercializados a partir das tecnologias desenvolvidas na Companhia.
Em maio de 2009 e a Sabesp e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) assinaram um
acordo de cooperação, para o investimento em projetos de pesquisas científicas e tecnológicas na área de
saneamento, dentro do Programa Fapesp de Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica, com validade de cinco
anos e custo estimado de R$ 50 milhões, sendo R$ 25 milhões a serem desembolsados pela Fapesp e outros R$ 25
milhões pela Sabesp. A principal realização dessa área em 2010 foi a aprovação de 12 projetos no âmbito deste
acordo. Tais projetos estão relacionados com os seguintes temas: (i) Tecnologia de membranas filtrantes nas estações
de tratamento de água e de esgoto, (ii) Alternativas de tratamento, disposição e utilização de lodo de estações de
tratamento de água e de estações de tratamento de esgotos, (iii) Novas tecnologias para implantação, operação e
manutenção de sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto, (iv) Novas tecnologias para melhorias dos
processos de operações unitárias, (v) Monitoramento da qualidade da água, (vi) Eficiência energética e (vii) Economia
do Saneamento. Foi dada continuidade a iniciativas para estimular a inovação como as audiências de inovação e o
Grupo de Economia do Saneamento, que reúne diversos profissionais e acadêmicos interessados no tema.

GESTÃO POR VALOR AGREGADO (GVA)

Em 2010, foi concluída a implantação do modelo de Gestão por Valor Agregado - GVA em todas as unidades de
negócio da Companhia. O modelo GVA® vem complementar o Balanced Scorecard (BSC), adotado desde 2003 e é
essencial para orientar ações relacionadas à otimização da base de ativos da Sabesp e à melhoria da qualidade dos
investimentos, visando o fortalecimento da Empresa e sua sustentabilidade no longo prazo. A Empresa identificou a
construção de um sistema de informação como um dos pontos para garantir o sucesso na implantação da
metodologia. Nesse sentido, a Empresa desenvolveu um sistema que possibilita a geração automática de resultados
para todas as suas Unidades.
O desafio em 2011 será implantar a sistematização em todas as Unidades de Negócio e definir metas corporativas
com base na métrica GVA.

METODOLOGIA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

A estratégia de elevação do patamar de investimentos foi acompanhada por uma melhora no gerenciamento dos
projetos. A aceleração dos investimentos foi feita mediante programas estruturantes, o que facilitou o planejamento e
a captação de recursos. Para melhorar o acompanhamento, foi criada estrutura ágil e desburocratizada com a
formação do Grupo Executivo de Investimentos (GEI). Além desses fatores, foi fundamental o aperfeiçoamento da
metodologia para gestão dos projetos.
A Companhia iniciou em 2005 o desenvolvimento e implantação de uma Metodologia de Gestão de
Empreendimentos, com base no PMI - Project Management Institute e a integrou aos sistemas coorporativos. Em
2010 foi iniciado o projeto para o desenvolvimento da Metodologia para a Gestão de Programas, para gerir os seus
Programas Estruturantes.
A melhor programação dos investimentos traz benefícios diretos tanto para a Empresa quanto para os clientes. Do
lado da Empresa, a melhor programação significa melhor gestão do caixa, redução nos tempos das licitações, obras
com menos atrasos e maior qualidade e custos menores de empreendimentos. Para os clientes, o resultado é refletido
em uma entrega mais rápida dos investimentos que possibilitam o acesso aos sistemas de saneamento.
Além do acompanhamento do investimento realizado com relação ao planejado, a metodologia de gestão também
acompanha outros indicadores, tais como a Obtenção de Licenciamento Ambiental, Acompanhamento de Marcos dos
Empreendimentos e Acompanhamento dos desvios das atividades chaves.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Sabesp entende que a Governança Corporativa é fundamental para o bom desempenho dos negócios da
Companhia e expressa em sua estratégia a preocupação com este princípio.
Empresa de capital aberto listada no Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa, o
segmento de mais alto nível de governança corporativa do Brasil, e na New York Stock Exchange – NYSE desde 2002,
a Sabesp está sujeita às regras da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da BM&FBovespa, no Brasil, e às
normas da Securities and Exchange Commission - SEC e da NYSE, nos Estados Unidos.
A Sabesp participa do Índice de Governança Corporativa – IGC e do Índice de Ações com Tag Along Diferenciado –
ITAG, além de compor desde 2007 o Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, da BM&FBovespa.

Estrutura de Governança
Assembleia Geral de Acionistas: Instância máxima da decisão, com poderes para decidir todos os negócios
relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
Compete à assembleia geral, dentre outros, eleger ou destituir os conselheiros de administração e fiscal. Todos os
documentos a serem analisados ou discutidos em assembleia são disponibilizados na sede social e na
BM&FBovespa, a partir da publicação do edital de convocação.
A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da
assembleia geral, mediante o cumprimento das regras estabelecidas no estatuto social, disponível no website da
Companhia.

Conselho de Administração: É composto atualmente por 8 membros com mandato unificado de dois anos,
permitida a reeleição. A posição de presidente do conselho e presidente da Companhia é ocupada por pessoas
distintas e não poderá recair na pessoa do Diretor Presidente da Companhia que for eleito conselheiro. Dentre os
conselheiros, três são independentes de acordo com as regras do Regulamento do Novo Mercado, sendo um deles
eleito pelos acionistas minoritários. É assegurada a participação de um representante dos empregados no Conselho
de Administração, com mandato coincidente com o dos demais conselheiros.

Comitê de Auditoria: O Conselho de Administração é assessorado por um Comitê de Auditoria, composto por três
conselheiros de administração independentes, dos quais um é especialista em finanças e Coordenador do Comitê. As
responsabilidades e a forma de funcionamento deste Comitê estão definidas em seu regimento interno, disponível no
website da Companhia.

Conselho Fiscal: Instalado de forma permanente, desde a criação da Empresa, compõe-se de cinco membros
titulares e respectivos suplentes, sendo um representante dos acionistas minoritários.

Diretoria Executiva: A Diretoria é composta por seis membros com mandato unificado de dois anos, permitida a
reeleição. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um deles designado Diretor Presidente. O
Diretor Presidente integra o Conselho de Administração.

Secretarias Executivas da Governança: Assessoram os processos de governança, auxiliando o Presidente do
Conselho de Administração, o Coordenador do Comitê de Auditoria, o Conselho Fiscal e o Diretor Presidente da
Companhia na definição da agenda das reuniões; na convocação e condução das assembleias gerais; no
encaminhamento da agenda e do material de apoio às reuniões; na elaboração das atas e na interação com os
membros da Diretoria-Executiva, dentre outros, colaborando para o aprimoramento da governança.

Auditoria Interna: Tem atuação independente, com o objetivo de avaliar a integridade, adequação, eficácia e
eficiência dos processos e dos sistemas de informações e de controles internos. Para o adequado cumprimento de
suas responsabilidades, a Auditoria Interna tem acesso a todos os documentos, registros físicos e lógicos, sistemas,
locais e pessoas envolvidas com as atividades sob exame. Está subordinada à Presidência e suas atividades são
supervisionadas pelo Comitê de Auditoria.

Auditoria Externa: A Empresa obedece aos princípios que preservam a independência do auditor externo quanto a
não auditar seu próprio trabalho, não exercer funções gerenciais e não advogar pelo seu cliente. A
PricewaterhouseCoopers atuou como auditor independente da Companhia para o período findo em dezembro de 2010
e não prestou, durante o exercício de 2010, serviços não relacionados à auditoria externa.

Remuneração dos Administradores: De acordo com a legislação societária brasileira, a remuneração a ser paga
aos conselheiros de administração, conselheiros fiscais e diretores é estabelecida, de forma agregada, pela
assembleia geral de acionistas. A remuneração dos Conselheiros de Administração e Diretores em 2010, incluindo
benefícios, foi de aproximadamente R$ 2,6 milhões. Adicionalmente, cerca de R$ 0,9 milhão foi pago a título de bônus.

Código de Ética e Conduta

A Sabesp tem em seu Código de Ética e Conduta o seu principal referencial orientador, cujos valores éticos destacam
o respeito à sociedade, ao cliente, ao meio ambiente e às pessoas, integridade, competência e cidadania. O Código
estabelece a relação da Sabesp com os seus diversos públicos de interesse: administradores, conselheiros fiscais,
empregados, clientes, fornecedores, acionistas, comunidade e sociedade em geral.
Houve a recomposição do Comitê de Ética e Conduta, responsável por estimular o comprometimento de empregados
com o Código e por zelar por sua constante pertinência, atualização e adequação, bem como por orientar e sugerir
ações necessárias para divulgação e disseminação de seus preceitos em todos os níveis da Empresa.
A adoção do Código de Ética e Conduta é imprescindível para que a Sabesp consolide e amplie a reputação já
conquistada de empresa socialmente responsável.

Canal de Denúncias

Para que o Código de Ética e Conduta seja observado, a Sabesp dispõe de um Comitê de Ética, de um Canal de
Denúncias interno e de um Procedimento Empresarial de Apuração de Responsabilidades, bem como recebe
denúncias externas via Ouvidoria e Serviço de Atendimento ao Cliente. O canal interno também está preparado para
acatar denúncias anônimas. Os resultados das averiguações das denúncias são encaminhados ao Comitê de
Auditoria. As incidências são reportadas ao Comitê de Ética, para ações preventivas.
Em 2010, foram registradas 158 denúncias, das quais 51% foram concluídas e 49% estão em averiguação. Essas
denúncias referem-se a:
• supostas irregularidades em processos que envolvem ligações e serviços operacionais de água e esgoto (46%);
• supostos comportamentos inadequados, tais como constrangimento moral, discriminação, assédio e injustiça no

tratamento (21%);
• situações envolvendo processos administrativos diversos, como uso indevido de transportes, estoque de

produtos, licitações e compras (30%); e
• supostas irregularidades no gerenciamento de contratos de obras e serviços prestados por empreiteiras (3%).
Em 2010, ocorreu de forma geral, um decréscimo significativo na quantidade de ocorrências. Esta tendência foi mais
acentuada nos processos que envolvem supostas irregularidades no gerenciamento de contratos de obras e serviços,
e nos casos de comportamento inadequado de empregados.

Controles Internos

A área responsável pela execução das atividades relacionadas à Gestão de Riscos e Controles Internos atua de
forma independente, com equipes de trabalho treinadas e adoção de metodologia definida em instrumentos
normativos, garantindo a adequada identificação, captura, avaliação, controle, monitoramento, mitigação e redução
dos eventos e perdas.
A revisão realizada sobre a eficácia do ambiente de controles internos de 2009, em cumprimento à seção 404 da lei
norte-americana Sarbanes Oxley (SOX), foi concluída em junho de 2010 e não identificou qualquer incidência
considerada material. Visando manter a certificação para o exercício de 2010, a Sabesp deu continuidade aos testes
dos controles internos, os quais serão concluídos no mês de junho de 2011.
Os controles revisados abrangem os procedimentos que asseguram a precisão dos registros contábeis; a preparação
das demonstrações financeiras de acordo com as regras oficiais; e a devida autorização das transações relacionadas
com aquisições, uso e disposição dos bens da Companhia.

Gestão de Riscos

As práticas de Gestão de Riscos estão em constante aprimoramento. Neste contexto, foram aprovadas a composição
do Comitê de Riscos e a Política de Gestão de Riscos Corporativos, consolidando assim as regras gerais relativas a
organização, funcionamento e estruturação do gerenciamento de riscos em âmbito corporativo. A metodologia
adotada atende aos requisitos da ISO 31000, norma indicada pelo COSO - Committee of Sponsoring Organizations of
The Treadwy Commission, a qual estabelece procedimento contínuo de identificação, análise, avaliação, tratamento,
monitoramento e comunicação dos riscos.
Alinhada a esses pressupostos normativos, durante o exercício de 2010 foi priorizada a continuidade do mapeamento
dos riscos de seus principais processos e a implementação de ações mitigatórias.

Cláusula Compromissória

A companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do conselho fiscal obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial,
da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76,
em seu estatuto, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do
Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, a ser conduzida junto à
Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBOVESPA, em conformidade com o Regulamento da referida
Câmara, observada a ressalva aplicável aos direitos indisponíveis.

GESTÃO AMBIENTAL

A diretriz “Soluções Ambientais” estabelece que a Sabesp deve incorporar em sua dinâmica de atuação a
implementação de políticas voltadas para a sustentabilidade ambiental e o fortalecimento do compromisso com o
meio ambiente, perante a sociedade.
A Política de Meio Ambiente, vigente desde jan/08, estabelece as diretrizes para a gestão ambiental da Empresa.
Para trabalhar as demandas ambientais na Sabesp de maneira integrada, atendendo às necessidades específicas de
cada localidade onde a Empresa está presente, foram implementados entre 2007 e 2008, 20 Núcleos de Gestão
Ambiental – NGAs, vinculados à Superintendência de Gestão Ambiental.
Em 2010 a Sabesp atuou em várias frentes para aprimorar a gestão ambiental, na busca da universalização dos
serviços de saneamento. Buscou-se conjugar, em linha com o conceito de sustentabilidade, os resultados econômico-
financeiros com a preservação ambiental e o desenvolvimento social, de forma integrada e com ganhos de sinergia.

Certificação ISO 14001

A obtenção da certificação ISO 14001 foi uma estratégia adotada para a gestão ambiental da Sabesp, passando a
integrar suas metas empresariais. O objetivo desafiador, estabelecido no ano de 2007, foi a implementação do SGA –
Sistema de Gestão Ambiental e a certificação de 65 unidades operacionais até dezembro de 2010, com vistas a
aprimorar a experiência e estender o SGA progressivamente às demais instalações operacionais da Empresa.
As diretrizes para a composição do escopo do SGA foram estabelecidas ao longo de 2007, focadas na atividade fim
da empresa, compreendendo Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs).
O escopo foi definido considerando a abrangência geográfica da Sabesp, os diferentes tipos de processos e sistemas
de tratamento empregados, bem como diferentes escalas em relação ao porte das instalações a serem indicadas para
participar do Programa.
No ano de 2007, a Sabesp já possuía quatro ETEs certificadas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Com
o desenvolvimento do Programa de Certificação Progressiva ISO 14001, o escopo da certificação foi ampliado e em
dezembro de 2010 a Sabesp atingiu cinquenta ETEs, incluindo estações da RMSP, Interior e Litoral do Estado, sendo
que o SGA foi implantado em sessenta e cinco ETEs e ETAs.
A implementação do SGA incluiu, até agora, a capacitação de mais de 300 funcionários, num total de 14 mil horas de
treinamento. Contemplou ainda, o envolvimento de diversas áreas corporativas, a exemplo das áreas de meio
ambiente, recursos humanos, suprimentos, comunicação, jurídico, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento
operacional, gestão patrimonial e tecnologia da informação.
A ISO 14001 demonstrou ser uma ferramenta efetiva para a mudança de postura em relação às questões ambientais,
possibilitando o conhecimento e o controle sobre os possíveis impactos ambientais advindos das atividades, produtos
e serviços da Empresa, bem como o envolvimento direto da base operacional, configurando-se num importante
estímulo ao desenvolvimento de soluções ambientais pelas áreas operacionais.
Constitui-se ainda em um marco importante para o setor de saneamento e para a Sabesp, pela conquista da
certificação em grande escala. Soma-se a isso, uma peculiaridade do processo de Certificação na Empresa, que
buscou contemplar instalações em operação, que não foram projetadas para atender às exigências da Norma.
A partir de 2011, o desafio é manter a certificação nas 50 estações e consolidar a metodologia com a ampliação do
escopo de certificação, incluindo o aprimoramento do Sistema de Gestão Ambiental.

Programa Corporativo de Regularização do Licenciamento Ambiental
e das Outorgas de Uso de Recursos Hídricos

Nossas principais unidades operacionais possuem outorgas para utilização de recursos hídricos, havendo um
programa corporativo para a regularização e manutenção dessas outorgas, bem como um programa plurianual para
regularização e manutenção do licenciamento ambiental.
A partir da obtenção dos respectivos licenciamentos ambientais e outorgas, as ETAs e ETEs estarão preparadas para
participar do Programa de Certificação Progressiva IS0 14001, possibilitando a continuidade e perenidade do
processo de manutenção de sua conformidade legal e ambiental.
Para os novos empreendimentos a obtenção das licenças e outorgas faz parte do ciclo de vida do empreendimento.

Participação nos Colegiados de Recursos Hídricos

Atualmente cerca de 150 empregados participam diretamente dos Comitês de Bacia de âmbito estadual e federal. As
decisões tomadas no âmbito desses colegiados têm efeito direto nos processos e atividades da Empresa,
notadamente no que se refere aos instrumentos de gestão de recursos hídricos previstos na Política Nacional de
Recursos Hídricos, destacando-se as:
• regras e valores para a cobrança pelo uso da água e utilização de seus recursos;
• diretrizes estabelecidas para os processos de outorga de uso de recursos hídricos e de licenciamento ambiental;
• metas progressivas estabelecidas nos planos de bacia para o enquadramento dos corpos d’água; e
• ações relativas à educação ambiental e recuperação de mananciais.
A Sabesp também participa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH por meio de vagas da Associação
das Empresas de Saneamento Básico Estaduais - AESBE, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH,
como representante da Secretaria de Estado de Saneamento e Energia.
A gestão dessa representação é de responsabilidade da Superintendência de Gestão Ambiental, que também
promove eventos e reuniões para o intercâmbio de informações, nivelamento de conhecimentos e orientação para o
alinhamento corporativo dos representantes das diversas unidades.

Gestão de Riscos Ambientais

Em 2010 foi publicado edital para a contratação de serviços de consultoria para estruturação e implementação das
atividades de Estudo de Análise, Gerenciamento e Comunicação de Riscos Ambientais da Companhia.
Este trabalho tem dentre seus objetivos a elaboração do diagnóstico da gestão dos riscos ambientais, a formulação
de procedimentos corporativos que nortearão as unidades operacionais na análise, avaliação, controle e mitigação de
tais riscos, além de capacitação das equipes envolvidas e aplicação dos procedimentos em quatro pilotos. Com isso,
a Empresa poderá atuar de forma corporativa na gestão dos riscos ambientais, o que facilitará a priorização e
implementação de ações preventivas e mitigadoras, evitando a geração de passivos, oferecendo mais segurança aos
processos operacionais e agilidade no licenciamento ambiental.
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Programa de Educação Ambiental - PEA Sabesp

As atividades de Educação Ambiental e Sanitária são desenvolvidas pela Sabesp há mais de 20 anos e, portanto, já
estão incorporadas nos valores, na operação dos sistemas e em seus processos de comunicação. Todavia, a partir
da promulgação das Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental, a Empresa fortaleceu a Educação
Ambiental no exercício de suas atividades, integrando-a às suas ações de saneamento, recursos hídricos e meio
ambiente.
Para tanto, foi desenvolvido em 2009 o PEA Sabesp no âmbito corporativo, de forma participativa e com orientações
gerais para toda a Empresa. O objetivo deste programa é promover processos de Educação Ambiental e Sanitária
alinhados à missão empresarial e voltados para a construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências para a conservação ambiental, universalização do saneamento e construção de sociedades
sustentáveis. Dentre os trabalhos elaborados destacam-se um procedimento corporativo, no qual constam as
metodologias e os mecanismos para gerenciamento das ações e projetos de Educação Ambiental. Desde a
publicação deste procedimento, a Empresa ofereceu treinamento específico em 2010 para capacitar 59
representantes de diversas unidades organizacionais, visando a efetiva implantação do programa.
Avançando no processo de capacitação, foi elaborado um Curso de Educação Ambiental à distância do qual já
participaram mais de mil empregados com acesso ao portal da Universidade Empresarial Sabesp.
Em 2010, com a implantação do Sistema de Gestão Ambiental – SGA ISO 14001, o PEA Sabesp passou a integrar
os objetivos e metas das Unidades de Negócio, como forma de viabilizar os próprios objetivos do SGA.

Mudanças Climáticas e Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Nos últimos anos o tema das mudanças climáticas passou a fazer parte das agendas política e econômica mundiais,
com repercussão marcante na vida das empresas, demandando inovação e novos conhecimentos científicos e
tecnológicos para a superação desse imenso desafio pela humanidade. Cabe registro de que as mudanças poderão
afetar os negócios de várias formas, a exemplo da alteração do regime de chuvas, maior evaporação em represas,
maior consumo provocado pela elevação da temperatura média e elevação do nível e alteração do regime de marés,
afetando potencialmente a operação dos emissários submarinos.

Programa de Gestão de Emissão de GEE

A Sabesp, atuando proativamente, elaborou o primeiro inventário corporativo de emissões de gases de efeito estufa
(GEE) em 2008 (ano-base 2007). A partir desse trabalho foi possível iniciar a concepção de um programa de gestão
de emissões de GEE e, desta forma, participar do esforço global na busca da estabilização e reversão das
concentrações desses gases na atmosfera.
Aproximadamente 92% das emissões diretas e indiretas da Sabesp advêm da coleta e de tratamentos de esgotos e
3,6% são oriundas do consumo de energia elétrica. Como a evolução dessas emissões ocorre em médio prazo,
estabeleceu-se que em 2011 serão realizados os inventários dos anos-base 2008 a 2010, visando o aprimoramento
metodológico dessa importante ferramenta de gestão e, principalmente, a conclusão do Programa Corporativo de
Gestão de Emissões de GEE.
Em paralelo, estão sendo realizados estudos de viabilidade de projetos capazes de reduzir as emissões de gases de
efeito estufa e de gerar créditos de carbono. Já foram identificadas oportunidades de redução de emissões a partir do
aumento de eficiência na gestão do consumo de energia elétrica, dado que o consumo de eletricidade resulta em
emissões indiretas em função da parcela termoelétrica da matriz energética brasileira. Também existe um potencial
favorável em projetos como os das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), Pequenas Centrais Termelétricas
(PCTs) e compostagem de lodos de ETEs, além de projetos de reflorestamento que a Sabesp vem realizando com
recursos próprios ou em parceria.

Carbon Disclosure Project - CDP

Um esforço especial vem sendo dirigido na identificação e caracterização dos riscos climáticos da Empresa, por
meio de adesão ao Carbon Disclosure Project – CDP. O CDP é uma iniciativa de abrangência global que enfoca os
riscos financeiros associados às mudanças climáticas e que reúne os maiores investidores institucionais que
subscrevem coletivamente um único requerimento global, solicitando informações sobre a emissão de gases de
efeito estufa das principais empresas do mundo.
A Sabesp recebe anualmente os pedidos de disclosure e responde ao CDP desde 2006. Esses questionários são
publicados em um portal internacional com acesso aos públicos de interesse. As questões encaminhadas pelo CDP
envolvem, principalmente, aspectos que relacionam as mudanças climáticas à governança corporativa, aos riscos
físicos, financeiros e regulatórios, além de verificação de oportunidades que afetam ou poderiam afetar
positivamente ou negativamente o negócio e a cadeia de valor da Companhia.

Carbon Disclosure Project Supply Chain

Recentemente uma nova vertente do CDP, denominada CDP Supply Chain, passou a oferecer uma metodologia
padronizada para facilitar a colaboração com fornecedores acerca das mudanças climáticas e emissões de gases de
efeito estufa. O processo auxilia a medir e a entender os riscos climáticos de uma parte significativa do negócio - a
cadeia de fornecimento – além de estimular a conscientização e a tomada de ação.
A Sabesp foi convidada em 2010 a participar do CDP Supply Chain 2011. Os trabalhos serão iniciados com os
principais fornecedores, através de uma metodologia unificada, usando informações coletadas diretamente desses
fornecedores, o que é um passo importante para a gestão das emissões de GEE. Esta estratégia traz, entre outros,
os seguintes benefícios:
• conscientizar sobre os riscos e oportunidades das mudanças climáticas na cadeia de suprimentos; e
• ser parte do esforço global para estabelecer relatórios padrão de emissão de gases de efeito estufa pelas

empresas.

Ciclo de Conferências de Gestão Ambiental

Ciclo de Conferências de Gestão Ambiental é uma iniciativa voltada para promover o debate, o intercâmbio de
experiências e a disseminação de conhecimentos acerca das questões ambientais em desenvolvimento na
Empresa. Os eventos fazem parte da estratégia de gestão ambiental corporativa que busca uma aproximação cada
vez maior com a sociedade, interagindo e trabalhando em torno de interesses comuns em prol da sustentabilidade.
Iniciadas em 2008, já foram realizadas 12 conferências reunindo mais de 2,5 mil participantes da Sabesp e
convidados.
Os eventos possibilitaram um importante processo de avaliação, diálogo e discussão sobre variados temas, tais
como os ocorridos em 2010 que abordaram a representação da Empresa em Comitês de Bacias Hidrográficas,
avaliação de parcerias com o Instituto Florestal de São Paulo e com a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da
Cidade de São Paulo e a contabilidade ambiental, no qual foi apresentado e avaliado o modelo conceitual para
Demonstrações de Informações Ambientais desenvolvido pela Sabesp.

Boas Práticas Ambientais
Programa Sabesp 3Rs

O Programa Sabesp 3Rs foi concebido a partir da necessidade de organizar e padronizar uma série de iniciativas de
coleta seletiva e envio para reciclagem de resíduos sólidos realizadas por diferentes unidades da Empresa. Para
tanto foi elaborado um procedimento corporativo com base no conceito dos 3Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. Este
procedimento fornece orientações e metodologia para a implantação, gerenciamento das ações, segregação, coleta
seletiva e destinação socioambientalmente adequada de resíduos sólidos resultantes das atividades administrativas
da Sabesp.
Lançado em 2008, o Programa Sabesp 3Rs foi primeiramente implantado no Complexo Administrativo da Costa
Carvalho, a partir da realização de 15 encontros educativos reunindo cerca de 500 empregados e colaboradores
terceirizados, os quais foram previamente treinados para a implantação do programa.
Em 2010 foram treinadas 330 pessoas que estão desenvolvendo atividades de diagnóstico, planejamento, dentre
outras atividades definidas no procedimento do programa, dando início ao processo de implantação do programa em
mais de 11 unidades de negócio.
Em 2011 o Programa Sabesp 3Rs será ampliado com o apoio dos empregados capacitados e com o treinamento de
novos empregados, estando previstas atividades para melhorias nos complexos administrativos da Costa Carvalho e
Ponte Pequena, além de uma maior integração ao Programa de Certificação Progressiva da ISO 14.001.

Abraço Verde

Esse projeto visa realizar plantio de mudas de árvores nas calçadas de entorno de todas as instalações e terrenos
pertencentes à Sabesp. Proporcionar mais sombra, verde e retenção do carbono e manter firme o compromisso com
o meio ambiente. Na região do litoral e interior foram plantadas cerca de 7 mil árvores no ano de 2010.

1 Milhão de Árvores no Cantareira

Em 2010, a Sabesp atingiu a meta do “Programa 1 milhão de Árvores no Cantareira”
Realizado em parceria com as ONGs The NatureConservancy (TNC) e Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) e
empresas em municípios da região Bragantina, o programa “1 Milhão de Árvores no Cantareira” tem como objetivo
garantir parceria e apoio na implementação e no desenvolvimento de projetos de sustentabilidade ambiental que
possam contribuir para a preservação da qualidade e para o aumento da quantidade de água desses mananciais.
Em 2009 a empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA integrou-se ao programa com proposta de plantio de
550 hectares no entorno das represas do Sistema Cantareira.
Essas parcerias prevêem o plantio de árvores nativas dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, em aproximadamente
mil hectares em margens das represas Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. Além dessas parcerias,
a Sabesp conta com o apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e de prefeituras locais.
Em 2009 foram plantadas 522 mil mudas de espécies nativas em 313 hectares, sendo 21 hectares (35 mil mudas)
pela TNC no perímetro da represa Cachoeira, no município de Piracaia, com patrocínio da empresa DOW Brasil. O
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), com o apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente plantou 24 hectares (40
mil mudas) nas áreas de preservação permanente da represa Atibainha, em Nazaré Paulista, e em fevereiro/2009
celebrou aditivo para ampliação de mais 18 hectares. Também em 2009 o DERSA plantou 447 mil mudas em 268
hectares no entorno das represas do Cachoeira (Piracaia) e Atibainha (Nazaré Paulista).
Em 2010 foram plantadas 723 mil mudas de espécies nativas em 312 hectares no entorno das represas Cachoeira,
Atibainha e Paiva Castro, pertencentes ao Sistema Cantareira. Sendo distribuídos da seguinte forma: 207 hectares
no entorno da represa Cachoeira (201 hectares pelo DERSA e 6 hectares pela TNC); 63 hectares no Atibainha (43
hectares pelo DERSA e 20 hectares pelo IPE), e 42 hectares no Paiva Castro (toda esta área plantada pelo DERSA).
Portanto, em 2010 foi atingida a meta do “Programa 1 milhão de Árvores no Cantareira” com o plantio acumulado em
2009 e 2010 de 1,25 milhão de mudas em 625 hectares.
As áreas escolhidas privilegiam a formação de corredores ecológicos, unificando fragmentos florestais existentes e a
regeneração natural de áreas. O programa envolve uma componente de educação ambiental, trabalhando o tema em
comunidades vizinhas incentivando plantios em reservas legais e de áreas de preservação permanente - APP, na
bacia hidrográfica do Sistema Cantareira. Possui, também, um componente social, uma vez que parte da mão-de-
obra utilizada nos plantios é de trabalhadores rurais moradores na própria região.

Programa de Reciclagem de Óleo de Fritura - PROL

O PROL é um programa para fomentar a reciclagem de óleo de fritura e preservar o meio ambiente. O óleo usado
descartado de forma irregular pode contaminar o solo, o ar, poluir córregos, rios e mares - apenas 1 litro de óleo pode
contaminar mais de 25 mil litros de água. O programa está implantado em várias unidades de negócio.

Programa de Visitas Monitoradas

O Programa de Visitas Monitoradas é estruturado através de palestras e visitas para a população. Escolas, empresas
e comunidade têm oportunidade de conhecer as instalações da empresa e entender como é realizado o trabalho de
tratamento de água e esgotos. O programa está implantado em várias unidades de negócio.

Viveiros Sabesp

Desde 1990, a Sabesp opera 2 viveiros para a produção de mudas florestais de espécies nativas com o objetivo de
atender aos projetos de restauração e recomposição de mata ciliar no entorno dos mananciais que abastecem a
RMSP. O maior dos viveiros está instalado na barragem do Jaguari, do Sistema Cantareira, no município de Vargem,
o outro, instalado na Estação de Tratamento de Água – ETA Alto Cotia, no município de Cotia.
O viveiro do Jaguari foi criado para produzir mudas para os projetos de restauração florestal das áreas degradadas no
entorno das represas do Sistema Cantareira. O viveiro Cotia foi criado para atender a demanda dos projetos de
restauração da mata da Reserva Florestal do Morro Grande, onde se localiza a represa Pedro Beicht, pertencente ao
sistema Alto Cotia.
O Centro de Educação Ambiental – CEA Jaguari, instalação vizinha do viveiro, recebe visitas de alunos e professores
da rede de ensino público e particular da região de Bragança Paulista e das bacias hidrográfica dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí – BH-PCJ. Os visitantes, além de conhecerem a operação do Sistema Cantareira, são
acompanhados por profissionais habilitados do viveiro que demonstram o processo passo-a-passo de produção de
mudas, além de visitar áreas reflorestadas com estas mudas. Nessas visitas os alunos são incentivados a preservar
as árvores que dentre muitos de seus benefícios, protegem os nossos recursos hídricos.
O Viveiro Jaguari tem capacidade de produzir até 500 mil mudas/ano e o Viveiro Cotia 50 mil mudas/ano.

Hortas Comunitárias

Preservar as faixas das adutoras da Sabesp na Grande São Paulo é um trabalho difícil e a colaboração dos moradores
dos arredores desses locais é indispensável. Para isso, foi criado o Hortas Comunitárias que incentiva a criação de
hortas nas faixas dessas adutoras. Com essa iniciativa a Sabesp consegue proteger sua estrutura de transporte de
água e estimula a produção e disponibilização de alimento de qualidade para a população do entorno.
Em média, além do alimento para o próprio consumo, cada agricultor retira em torno de R$ 200 por mês. Para a
comunidade, é oferecida uma grande variedade de produtos livres de agrotóxicos e a baixo custo.
A primeira horta implantada foi a Horta dos Vianas, em 2003, localizada em São Bernardo do Campo, sobre a faixa da
adutora do Rubino.
Sobre a faixa da adutora Rio Claro podemos encontrar o projeto em dois locais: a Horta Jd. Grimaldi dentro da área do
Parque da Integração Zilda Arns e Horta São Mateus, que conta com 21 agricultores beneficiados.
Por fim, a Horta Guaraú, localizada no bairro da Pedra Branca, se encontra sobre a área por onde passam as adutoras
que saem da ETA Guaraú.
Os projetos são mantidos com a participação de todas as partes interessadas, promovendo a Governança
Colaborativa na sua gestão e com visitas programadas da equipe de Responsabilidade Social da Sabesp que
acompanha e apoia os beneficiários.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Responsabilidade Social é o compromisso da Sabesp com a sociedade. Os avanços mais significativos em 2010
neste campo se refletiram no relacionamento com suas partes interessadas, com seus colaboradores no importante
trabalho de voluntariado empresarial, além da gestão da qualidade. Para que isso se concretizasse, muitas parcerias
e estudos foram feitos, numa gestão transparente, pautada pelo seu Código de Ética e Conduta, na busca do
desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida. Exemplos vivos é a manutenção de adesões
voluntárias a movimentos internacionais como o Pacto Global da ONU, que reúne diversos segmentos empresariais
mundiais alinhando suas atividades aos princípios: de direitos humanos, do trabalho, proteção ambiental e ao
combate à corrupção. Assim para a Sabesp o conceito de sustentabilidade é assumido como um compromisso da
maior importância, visando aprimorar as práticas de negócio, sob os signos da ética e da transparência, e contribuir
para a realização da missão da empresa. Reflexo desse comprometimento é a inserção na carteira do Índice de
Sustentabilidade Empresarial - ISE da BM&FBovespa desde 2007, mantendo-se por quatro anos consecutivos.
A Sabesp apóia e incentiva os oito objetivos da Organização das Nações Unidas que estão integrados em seu
Programa de Voluntariado Empresarial.
No Código de Ética e Conduta tem o seu principal referencial orientador, cujos valores éticos destacam o respeito à
sociedade e ao cliente, respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, integridade, competência e cidadania. Para
garantir que o Código de Ética e Conduta seja observado, dispõe de um Canal de Denúncias interno e um
Procedimento Empresarial de Apuração de Responsabilidades, bem como recebe denúncias externas, via Ouvidoria
e Serviço de Atendimento ao Cliente. Com o intuito de também zelar por sua atualização, disseminação e aplicação, a
empresa conta com o Comitê de Ética e Conduta Sabesp. Este comitê tem importante participação no fomento de
uma cultura baseada na ética. Exemplo de sua atuação, pode ser citada a aprovação em 2010, do Procedimento
relativo à “Conduta quanto a Recebimento de Presentes e Gratificações”.

Relacionamento com partes interessadas

A forma como a Sabesp se relaciona com seus diversos públicos é a expressão daquilo em que acredita. Um
relacionamento somente pode ser marcado pela sustentabilidade se carregar princípios corretos de ética e
transparência com seus diversos públicos de interesse.

Relacionamento com clientes

Tendo por objetivo melhorar a cada ano o índice de satisfação dos clientes e o compromisso de estabelecer a forma
adequada de relacionamento, além de tornar mais rápido o atendimento ao usuário, a Companhia conta com duas
Centrais de Atendimento Telefônico. A primeira atende aos 38 municípios de responsabilidade da Diretoria
Metropolitana, nestes os municípios da Região Metropolitana de São Paulo e uma segunda que atende aos
municípios do Interior e Litoral do Estado de responsabilidade da Diretoria de Sistemas Regionais. As duas Centrais
totalizam 280 postos de atendimento. A empresa conta com 320 Agências de Atendimento pessoal, sendo 60 na
Região Metropolitana de São Paulo e 260 no Interior e Litoral do Estado. Há disponível no sítio da empresa o serviço
de Agência Virtual pelo qual o cliente pode obter 2ª via da conta, efetuar pagamentos, solicitar e acompanhar serviços,
consultar o consumo mensal ou verificar o cronograma de leituras no imóvel, além do atendimento via Chat.

Conta de água - minimização de riscos

A Sabesp não utiliza procedimentos relativos à minimização de riscos específicos de rotulagem dos produtos e
serviços, pois os mesmos destinam-se a produtos envasados, diferentemente, portanto, dos serviços de
abastecimento de água e de coleta de esgotos.
No entanto, vale ressaltar que a Sabesp divulga na conta mensal de serviços de água e/ou esgotos, conforme Decreto
Presidencial nº 5.440/05 e Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04, os parâmetros de qualidade da água. A portaria
estabelece que a água produzida e distribuída para o consumo humano deve ser controlada. A legislação define,
ainda, a quantidade mínima e a frequência em que as amostras de água devem ser coletadas, bem como os
parâmetros e limites permitidos. O decreto estabelece a forma de divulgação dos dados. Além da conta mensal, o
cliente recebe anualmente um relatório com todas as informações da água, que é entregue em seu imóvel, e pode
consultar no sítio da empresa (www.sabesp.com.br) os seguintes parâmetros de qualidade da água: turbidez, cloro,
flúor, coliformes totais, coliformes termotolerantes. Tais parâmetros são decorrentes da análise da qualidade da água,
desde a captação até os pontos de consumo, tendo centrais de controle sanitário, estrategicamente instaladas pela
Região Metropolitana de São Paulo, Interior e Litoral do Estado. As informações referentes à qualidade da água estão
disponíveis no sítio da Sabesp.

Pesquisa de satisfação 2010

A Sabesp, em 2010, teve como resultado da pesquisa 89% de satisfação com a empresa, com margem de erro de 1%.
O indicador da Satisfação de Clientes resulta da avaliação da Satisfação Geral com relação à Sabesp. Esta avaliação
é feita após explorar-se a satisfação dos clientes com os produtos água encanada, coleta de esgotos e atendimento
geral (prestação de serviços). Foram entrevistados 7.287 clientes, de todas as categorias e porte de consumo, da
região de atuação da Sabesp na área geográfica do Estado de São Paulo. Em relação à responsabilidade
socioambiental da Sabesp teve um índice de concordância de 81%. Em relação ao engajamento dos empregados em
ações socioambientais o índice foi de 51%. Além disso, foram levantadas as prioridades na ótica do cliente, das áreas
em que a Sabesp deve direcionar prioritariamente os apoios e parcerias em relação à responsabilidade social e
ambiental. No campo social foram priorizados: 1º educação; 2º entidades beneficentes; 3º cultura; 4º esportes e 5º
artes. No campo ambiental: 1º educação ambiental; 2º reciclagem e plantio de árvores; 3º uso racional da água e 4º
eventos técnicos sobre saneamento.

Ouvidoria

A Ouvidoria, canal qualificado de atendimento de segunda instância, atua na mediação dos conflitos entre a empresa
e seus clientes. Durante o ano de 2010 foram realizados 111,4 mil atendimentos.
A Ouvidoria também é a instância da empresa que acompanha as manifestações dos clientes que procuram a
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp). Com a divulgação dos telefones do
órgão regulador e da Ouvidoria na conta de consumo dos clientes, serão adotadas ações de adequação das
ferramentas de atendimento a nova demanda de manifestações, mantendo assim o padrão de qualidade Sabesp.
Em parceria com o Poder Judiciário, a Ouvidoria vem desenvolvendo o JEC/Digital, instância que propicia
atendimento diferenciado no sistema de Juizados Especiais Cíveis, buscando soluções amigáveis para reclamações
dos clientes e evitando que se recorra a uma ação judicial.
Em 2010, o JEC/Digital efetuou 438 atendimentos, com 440 audiências agendadas até dezembro de 2010 e 80,6% de
acordos na fase de conciliação. Em relação ao ano anterior, houve uma redução de 17% nos atendimentos do JEC e
de 29% no número de audiências. Os acordos em fase de conciliação também aumentaram 2,6%.
A Ouvidoria acompanha as manifestações cadastradas pela Fundação Procon. Em 2010, foram recebidas 1,6 CIP
(Cartas de Informação Preliminar) do Procon da capital e 767 dos Procon municipais, resultando em 2,3 mil
atendimentos aos clientes nas fases iniciais de apreciação.
Um bom resultado neste órgão foi a redução de 17,8% no número absoluto de manifestações consideradas
fundamentadas: foram apenas 152 em 2010, em comparação às 179 de 2009.

Relacionamento com os investidores

Manter um relacionamento aberto e voltado aos interesses dos investidores e acionistas tem sido uma busca
constante no dia-a-dia da Companhia. Nesse sentido, ao longo de 2010, a Sabesp esteve presente em mais de 10
conferências e road-shows, no Brasil e no exterior, realizou 4 visitas de grupos de investidores à Estação de
Tratamento de Água Guaraú, localizada na Serra da Cantareira, além de dezenas de reuniões individuais na sede da
Companhia, apresentando suas características, desafios e riscos, bem como esclarecendo os principais fatos
relacionados aos seus negócios. O reflexo da qualidade desse relacionamento ficou evidenciado, por exemplo, na
oferta de Eurobônus 2020 realizada em dezembro de 2010, quando a demanda para o papel alcançou
aproximadamente quatro vezes o valor ofertado e no aumento de 17 para 19 instituições financeiras que monitoram o
desempenho da companhia, no Brasil e no exterior, a maior quantidade de cobertura da história da Companhia. Ainda
em 2010, o sítio de Relações com Investidores foi reformulado, para ampliar e facilitar a busca de informações.
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Relacionamento com fornecedores

A Sabesp como empresa de economia mista depende de procedimento seletivo prévio - obrigação constitucional
regulamentada pela Lei nº 8.666/93, o que implica oferecer as mesmas condições de concorrência e participação aos
fornecedores, independente do local onde estejam instalados. Esta garantia é observada na ampla divulgação
realizada pelo portal de licitações eletrônicas, disponível em seu sitio na internet (www.sabesp.com.br). A Sabesp foi
a primeira empresa pública no Brasil a implantar um processo de compras eletrônicas. Além de reduzir custos, oferece
a seus fornecedores e à população maior transparência, eficiência e agilidade. Com foco no aumento da competição
nos leilões, foi feito um manual com Diretrizes Concorrenciais nas Compras Públicas.
Por outro lado a Sabesp também promove a participação e a contratação de fornecedores locais, em suas próprias
regiões de atuação, a partir de sua estrutura descentralizada, dividida em unidades de negócio, onde cada unidade
tem seu próprio orçamento e com autonomia para contratar de forma descentralizada. Em 2010, a participação de
fornecedores locais nas contratações por dispensa de licitação por valor e por convite foi de 44%.
Como parte do atendimento à ampla legislação periférica sobre contratações é assegurado o tratamento diferenciado
às microempresas ou empresas de pequeno porte e às sociedades cooperativas, incentivando também, desta forma,
a participação e a contratação de fornecedores locais.
O marco regulatório do setor de saneamento básico (Lei nº 11.445/07) insere a empresa em um ambiente em que as
práticas comerciais devem levar em consideração os ditames da legislação de defesa da concorrência, especialmente
a Lei nº 8.884/94.
A Companhia mantém a maior publicidade possível ao mercado de seu planejamento de compras, no sentido de
estimular a concorrência. A Empresa concebeu suas “Diretrizes Concorrenciais nas Compras Públicas”, nas quais
estabeleceu as linhas gerais para ampliar o leque de fornecedores e promover competição. Além disso, abordou as
habilitações em licitações e a eventual criação de barreiras à entrada de concorrentes. Outra iniciativa foi a assinatura
de convênio de cooperação técnica com os órgãos de defesa da concorrência: Secretaria de Acompanhamento
Econômico e Secretaria de Direito Econômico, o qual prevê intercâmbio de informações, auxílio técnico e elaboração
de análises e estudos nas áreas de concorrência e de regulação econômica relacionadas ao setor de saneamento
básico. Ressalte-se, ainda, que durante o ano de 2010 foram realizados 923 pregões eletrônicos, no valor de R$ 1
bilhão, com economia de R$ 100 milhões. Entre as obrigações previstas para a manutenção do selo Abrinq está a
adoção de cláusulas contratuais com fornecedores, relativas à proteção dos direitos da criança.

Relacionamento com colaboradores

Nos últimos anos, a Sabesp assumiu o desafio de adotar práticas arrojadas de gestão de pessoas e ao mesmo tempo
preservar as características de sua identidade institucional: uma empresa voltada a prover soluções ambientais, com
uma estrutura de economia mista e capital aberto, e que tem a missão de contribuir para a elevação da qualidade de
vida da sociedade na qual atua.

Indicadores de capital humano

O quadro de pessoal é composto por 15.330 empregados regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho),
1.056 estagiários e 548 jovens aprendizes, sendo que, com relação aos últimos, contribui-se para a formação da sua
cidadania, capacitação e inserção no mercado formal de trabalho, gerando oportunidade de profissionalização. Vale
ressaltar que a Companhia não trabalha com mão de obra terceirizada, pois contrata serviços conforme a
necessidade. Neste sentido, conta também com a força de trabalho de aproximadamente 7.592 prestadores de
serviços inclusos nesses contratos. Do efetivo de pessoal, 81% são homens e 19% mulheres, com uma média de 17,2
anos de empresa, sendo que há uma concentração de 69,4% acima da faixa etária de 40 anos. Destaca-se que 14,5%
dos empregados possuem o ensino fundamental, 47,4% ensino médio e 38,1% nível universitário. Com relação à
distribuição por etnia, há 12.879 brancos, 2.150 pardos/negros, 277 amarelos, 4 indígenas e 20 não declarados.
Após inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual, a Sabesp assinou um Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC que determinou o desligamento de todos os empregados aposentados pelo INSS do quadro
permanente da empresa em fevereiro de 2009. Posteriormente, foi autorizada a realização de um concurso público
para 1.771 vagas. Em 2009 a Companhia contava com 2.231 empregados aposentados ativos, número que evoluiu
para 2.888 no final de 2010. Foram desligados 1.901 aposentados, de forma gradativa e escalonada no período de
2009 a 2010, com o objetivo de não prejudicar a prestação de serviços à população. Em virtude da lei eleitoral, de 3 de
julho a 31 de dezembro de 2010 os desligamentos foram suspensos. O processo foi retomado em janeiro de 2011.
Ressalte-se que a Sabesp atende ao Decreto 3.298, de 1999, que determina a reserva de 5% das vagas oferecidas
nos processos de concursos públicos para pessoas com deficiência. Em 2010 foram computados 57 portadores de
necessidades especiais tendo ainda 55 postos de atendimento proveniente do convênio com a Associação para
Valorização de Pessoas com Deficiência - AVAPE.
A empresa estrutura um pacote de benefícios que, muito além das disposições legais, tem por objetivo proporcionar
aos empregados e seus dependentes, segurança e conforto no suprimento de suas necessidades essenciais. Os
benefícios propiciados são comuns a todos os empregados, independente do regime de horário, nível e categoria,
exceto menores aprendizes que possuem regulamentação específica. São eles: Auxílio Creche Comum e Especial
(destinado a empregados que possuem filhos ou dependentes portadores de deficiência física e/ou mental), Cartão
Eletrônico de Benefícios e Refeição, Centro de Convivência Infantil, Cesta Básica, Complementação Salarial (para
empregados afastados por auxílio-doença Previdência e Acidentário), Farmácia, Refeição/Lanches (em caso de
serviço extraordinário), Supermercado, Vale Refeição, Vale Transporte. Além destes, por meio da Fundação Sabesp a
empresa subvenciona os benefícios de assistência médica e previdência privada.

Gestão de Pessoas

A política de gestão de pessoas reflete seu compromisso em atuar de forma responsável e contribuir para a
garantia dos direitos humanos no seu relacionamento com o público interno. Tais premissas são colocadas em
prática em seus projetos.
A Sabesp incentiva e apóia seus empregados a participarem de entidades e associações como forma do pleno
exercício de direito, além de auxiliar no desenvolvimento individual e na melhoria do clima organizacional. A totalidade
de nossos colaboradores tem liberdade de associação, possui representação sindical e é abrangida por acordos de
negociação coletiva. Assim, o processo de negociação coletiva 2010/2011, importante instrumento de gestão
participativa, ocorreu em maio com as principais entidades sindicais que representam os empregados, finalizando em
vantagens para os empregados como a recuperação do valor salarial e dos benefícios, através de reajustes, e ainda,
o estabelecimento de Programa de Participação nos Resultados – PPR 2010.
A Empresa conduz os processos de negociação com responsabilidade e transparência, e valoriza o diálogo saudável
com as entidades sindicais. Reúne-se também, em qualquer tempo, para discussão de propostas razoáveis que
visam atender expectativas dos empregados e manter o bom clima organizacional, respeitando o limite de sua
capacidade financeira e as diretrizes governamentais.
A Sabesp contribuiu em 2010 com o percentual de 2,1% da folha de pagamento mensal em previdência privada, com
a Sabesprev e desta forma vem garantindo aos seus empregados a possibilidade de desfrutar de benefícios
previdenciários complementares ao da previdência oficial.
As movimentações de pessoal, que envolvem as promoções, transferências e designação de função dos
empregados, fazem parte do modelo de gestão de pessoas, e tornam-se fundamentais para dotar a Empresa de
autonomia, flexibilidade e agilidade necessárias às perspectivas de carreira dos empregados, que impactam no
atendimento moderno e eficiente dos seus clientes. Em 2010, foram realizadas 10.939 movimentações.
O Programa de Participação nos Resultados – PPR é um instrumento empresarial e motivacional que estabelece
desafios atrelados ao processo de Planejamento Empresarial e reconhece o esforço agregado pelos empregados no
cumprimento ou superação de metas estabelecidas.
O PPR 2010 teve como objetivo integrar e complementar os demais instrumentos de Gestão da Empresa, Balanced
Scorecard – BSC, Planejamento Estratégico, Plano de Metas, Gestão de Valor Agregado - GVA, impulsionando os
empregados na direção da realização dos objetivos e metas propostos, e ao mesmo tempo, permitiu premia-los pelo
atendimento dos indicadores propostos, fortalecendo assim o vínculo empresa-empregado. Conforme ajustado com
os sindicatos nas negociações coletivas, foi concedido um adiantamento de 30% dos valores previstos em 31/01/2011
e o pagamento final será realizado em 30/04/2011.
Para responder aos inúmeros desafios, o desenvolvimento das pessoas tem sido uma das bases fundamentais para
obter resultados e impulsionar o seu negócio. A Universidade Empresarial Sabesp - UES em 2010 teve como foco
contribuir para a disseminação da visão de sustentabilidade empresarial, o alcance dos objetivos estratégicos e o
desenvolvimento profissional. Também direcionou esforços para as demandas técnicas, operacionais e de segurança
e saúde do trabalho, abrangendo os diversos segmentos de operação da Companhia. O balanço das realizações em
capacitação e desenvolvimento presencial e a distância, de toda a Sabesp em 2010 contabilizou 103,7 mil
participações, atingindo a média de 46,3 horas-homem, com um investimento de cerca de R$ 8,1 milhão no mesmo
período. Para viabilização desses programas, a UES vale-se de uma arquitetura de aprendizado que mescla métodos
presenciais com autodesenvolvimento, práticas de compartilhamento do conhecimento e educação à distância. Esta
utilizada desde 1999, posicionou a Sabesp como uma das pioneiras neste segmento, a educação à distância tem uma
grade anual de cerca de 350 cursos entre E-Learning e TV Corporativa.
Destaque-se também o jogo de negócios virtual, uma forma de desenvolvimento profissional à distância, que tem
como objetivo o aperfeiçoamento do trabalho em equipe, a visão de negócios e a visão econômico-financeira. A
Sabesp participou de duas edições em 2010. Ao todo, 50 empregados foram contemplados.
Intensificou também a implantação de práticas de Gestão do Conhecimento em face da possibilidade de evasão do
conhecimento em função de empregados em fase de aposentadoria com foco específico nas seguintes atividades:
Banco de conhecimento e especialidades, relato de viagens, comunidades virtuais, wiki Sabesp, blog corporativo,
narrativas entre outros. Outra iniciativa foi introduzida em 2010 com foco no tema “Assuntos Regulatórios”. O processo
gerou 42 artigos inscritos, que foram submetidos à avaliação de comissão externa, composta por profissionais
acadêmicos ou do ambiente empresarial, com notório conhecimento sobre o assunto. As premiações somaram 12
classificados sendo o primeiro colocado com o curso na Universidade de Londres, do 2º ao 5º colocado com cursos ou
congressos em território nacional, além da publicação digital de 10 artigos.
As atividades de saneamento básico e ambiental e as condições em que são desenvolvidas, caracterizam todas as
empresas do setor e apresentam alto índice de acidentes do trabalho, muitas vezes com elevada gravidade e
fatalidade.
O objetivo da Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho é garantir o desenvolvimento de ações que promovam o
desenvolvimento da cultura prevencionista na empresa e melhoria das condições de trabalho, agregando qualidade de
vida aos empregados e prestadores de serviço. O Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho é certificado
pela Norma OHSAS 18001, desde junho de 2006, abrangendo 100 estabelecimentos no escopo de serviços e obras
com escavação, e em espaços confinados executados em vias públicas. Em 2010, o Bureau Veritas Certification
manteve a certificação da Sabesp em 2010.
Principais diretrizes da política de segurança da Companhia são:
• A responsabilidade pela segurança e saúde do trabalho é de todos;
• O desempenho relacionado à segurança e saúde do trabalho deve ser acompanhado e aprimorado

permanentemente; e
• Todos os processos, instalações e ambientes de trabalho, incluindo os prestadores de serviços, devem ser

desenvolvidos visando a preservação da saúde, o conforto e o desempenho eficiente.
Nos últimos anos, ocorreu uma gradativa redução quanto ao número e frequência. A redução no período 2007 a 2010
em relação ao de 2003 a 2006, atingiu 30% do número de acidentes do trabalho como resultado do desenvolvimento
dos programas de segurança e saúde do trabalho. Em 2010 foi investido fortemente em prevenção de acidentes,
apresentando uma cifra de R$ 11,2 milhões.
Destacamos as seguintes ações prevencionistas: inspeções de segurança e saúde através da Campanha Segurança
Nota 10, realização da 1ª Audiência de Segurança e Saúde para os prestadores de serviços e de 50 eventos de SIPAT
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes) com a participação de 18 mil empregados; continuidade das atividades
capacitação em segurança e saúde do trabalhador; desenvolvimento de sistema informatizado de melhoria dos
controle das CIPA; campanhas informativas sobre redução de acidentes com motociclistas, Dengue e Ergonomia.
Preocupada com a saúde de seus empregados, antecipou-se à promulgação da Lei Estadual Antifumo nº 13.541
de sete de maio de 2009 e implementou o Ambiente Livre do Tabaco com a restrição do fumo em suas áreas
internas e externas a partir de dezembro/2008. Além da restrição ao fumo, a empresa oferece ainda, tratamento
psicoterapêutico em grupo ou individual, por meio do Programa de Atendimento e Recuperação do Empregado
(PARE). Trimestralmente são enviadas matérias por meio de mídias internas para sensibilzação dos empregados
sobre o tema.

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus empregados, a Empresa mantém em parceria com a
Associação Sabesp, o Programa de Qualidade de Vida – Viver Feliz, cujo principal objetivo é incentivar tanto
empregados e familiares, a adotar mudanças comportamentais que influenciem positivamente em sua vida, por meio
da adoção de atividades físicas e culturais que promovam o seu bem estar. Em 2010, o Viver Feliz, interessado em
identificar o estilo de vida dos empregados, aplicou pesquisa que abrangeu perguntas abordando os sete domínios da
qualidade de vida: saúde física, emocional, social, profissional, intelectual, espiritual e financeira. Os resultados
embasaram o planejamento do programa para o biênio 2011-2012. Responderam à pesquisa 6.274 empregados,
amostra que representa cerca de 40% do quadro funcional, superando expectativas. Assim, surgiram os projetos,
Nutrição para Viver Feliz - para o equilíbrio alimentar e apoio motivacional para o controle de peso e o Agita Sabesp
que promove ações de incentivo para participação em diversas modalidades e atividades esportivas.
Cada vez mais comprometida com sua responsabilidade social e com a qualidade de vida da população, encarou o
desafio, desmistificou o tema e lançou a Campanha de Medula Óssea, mobilizando seus empregados e familiares
para esta causa nobre. Foram diversas divulgações, mais de 30 palestras e disponibilização de vídeos de
sensibilização que mostraram como a doação é um processo simples e seguro. Com isso, foram cadastrados mais de
mil empregados como doadores e poderão representar a cura para os pacientes que necessitam deste transplante.
O trabalho em diversidade também foi agraciado em 2010 com o Selo Paulista de Diversidade, na Categoria Pleno.
Fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo, o selo é uma certificação de responsabilidade social auditada pela
Fundação Vanzolini. Evidencia o combate ao preconceito e à discriminação, valorizando as diferenças como
estratégia para o desenvolvimento empresarial e social. Nesse campo, a Sabesp participou de duas Audiências de
Sustentabilidade, em novembro e dezembro de 2010 que teve como principal objetivo a inserção e a valorização da
pessoa com deficiência. Diversas ações revelam a preocupação com a diversidade, como as adequações das
agências e instalações internas, visando a acessibilidade, canal de atendimento para deficientes auditivos,
publicação do censo, entre outros.

Gestão da Qualidade

Com a crescente perspectiva de atuação em novos mercados, novos produtos e serviços, e a regulação do setor, o
Sistema Integrado da Qualidade continuará a ser um grande aliado para a Companhia aprimorar continuamente sua
gestão. Para isso, tem como principais desafios:
• Implantar: Modelo de Excelência da Gestão no âmbito corporativo; Norma 31000 para Gestão de Riscos e Norma

de Responsabilidade Social/Sustentabilidade;
• Desenvolver canais que propiciem benchmarking, o que já vem ocorrendo. Foram computadas em 2010, 17

visitas de diversas entidades que buscaram a Sabesp como benchmarking para suas ações;
• Promover a melhoria contínua dos processos e/ou atividades operacionais e administrativas; e
• Promover continuamente a cultura de qualidade, de segurança e preservação ambiental, atuando de forma

consultiva.
O Programa de Excelência da Gestão da Qualidade teve como foco em 2010 a ampliação da norma ISO 14001
(gestão ambiental).
No total foram certificadas 50 Estações de Tratamento de Esgotos, sendo 26 em agosto e 24 em dezembro de 2010.
Além disto, 15 Estações (Água e Esgoto) estão em fase final de implantação do sistema de gestão ambiental e
estarão em breve prontas para a certificação.
Em novembro foi realizada a auditoria de manutenção do Sistema Integrado Sabesp referente às normas ISO 9001
(qualidade), OHSAS 18001 (segurança e saúde ocupacional), a qual destaca-se a recomendação na nova versão da
norma ISO 9001.
A Sabesp possui também atualmente 15 laboratórios acreditados pela norma ISO/IEC 17025, concedidas pelo
INMETRO, garantindo que o produto água não oferece impactos diretos sobre a saúde de seus clientes. Inserir a
Sabesp no ranking das melhores empresas para trabalhar até 2014 é um desafio já para o ano de 2011, já iniciando a
implantação de ações que melhorem ainda mais o cenário atual da organização e as relações empresa e os
empregados. Para isso a busca de referenciais comparativos externos, o mapeamento da percepção dos empregados
e a definição de direcionadores da gestão do clima organizacional são fatores importantes em 2011.

Relacionamento com a comunidade

Atualmente a Sabesp vem atuando junto às comunidades em parceria com as prefeituras locais, principalmente no
município de São Paulo, onde existe uma das maiores concentrações de população de baixa renda. Os programas
realizados para este público possuem trabalhos técnicos sociais e tem como objetivo a sustentabilidade
socioeconômica e ambiental dos empreendimentos, incluindo a participação comunitária e educação ambiental,
observadas as características da obra e do perfil da população beneficiária.
A Sabesp é co-mantenedora do Instituto Criança Cidadã - ICC, que tem como Missão investir na formação de jovens
provenientes de famílias em situações de dificuldade econômica e social, promovendo a educação, cultura e
assistência na Região Metropolitana de São Paulo e Guarulhos. Propicia o desenvolvimento comunitário e da
cidadania para aproximadamente 6 mil crianças e adolescentes gratuitamente, beneficiando 3,5 mil famílias.

Agente da Gente - aproximação da Sabesp junto às comunidades

O programa visa estreitar vínculos da empresa com a sociedade, através de parcerias com os diversos segmentos
sociais, atuando na identificação das necessidades e buscando solução para o atendimento de áreas de baixa renda.
Os técnicos também atuam na promoção de ações sócio educativas, solucionam problemas comerciais como a
concessão de tarifas sociais e novas ligações e divulgam projetos ecosociais, o uso racional da água e coleta seletiva
de resíduos.
O trabalho envolve a realização de palestras em escolas, condomínios, igrejas, quartéis etc.; reuniões periódicas com
lideranças comunitárias; organização das Ecomobilizações (mutirões de limpeza de corpos d’ água), participação em
reuniões de fóruns da comunidade como os conselhos de segurança - Conseg e associações de moradores e atuação
em campanhas de coleta de donativos e agasalhos.
Na Região Metropolitana de São Paulo um corpo de 42 funcionários de formação diversificada tem dedicação
exclusiva a estas atividades, que no Interior e Litoral são exercidas por empregados em tempo parcial.
Durante 2010, o programa atendeu cerca de 800 mil pessoas por meio de 6 mil visitas para identificação de
demandas, cadastramento do questionário socioeconômico para tarifa social ou negociação com a comunidade, 2,8
mil eventos organizados pelos diversos segmentos sociais, 737 palestras ministradas e 789 encontros com a
comunidade. O programa também mantém 32 hortas comunitárias sobre adutoras em São Bernardo do Campo e São
Paulo.
O trabalho do “Agente da Gente” contribuiu para a regularização de 13.870 ligações de água e 6.897 de esgoto.
Merece destaque, que em 23 de setembro, a Sabesp apresentou no Congresso da IWA International Water
Association, em Montreal, o projeto “PROBE - Benchmarking for Pro-Poor Water Services Provision”, com as ações
realizadas pelo Comunitário junto à população carente nas unidades de negócio Metropolitana Leste e Centro. Os
trabalhos foram desenvolvidos em parceria com a Unesco/ONU, Instituto de Educação sobre Águas (IHE) de Delft -
Holanda e a Universidade de São Paulo (USP).

A Sabesp na Promoção dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU

A Sabesp tem em sua proposta maior de atuação a promoção da qualidade de vida da população. Para tanto, em 2010
o Programa de Voluntariado se empenhou em prol dos 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, uma iniciativa do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Por meio de um trabalho articulado a Empresa fez
uma expressiva aproximação com as comunidades do entorno. Foi grande a mobilização por meio de campanhas
mensais que resultaram na arrecadação de 10 toneladas de alimentos, 7 toneladas de livros e revistas, 73 mil itens
escolares e de higiene. O resultado foi distribuído em mais de 200 entidades assistenciais do estado de São Paulo.
Culminando com o Dia do Milênio, 23 de outubro, 1,2 mil voluntários, entre empregados, amigos e familiares,
realizaram 76 projetos de cidadania dedicando nove mil horas em prol da solidariedade, os quais beneficiaram mais
de 15 mil pessoas.
Um importante exemplo deste trabalho foi ação global de Biritiba Mirim, onde foram atendidas mais de 3 mil
pessoas, realizando atividades de saúde com medição de pressão arterial, colesterol, glicemia, orientação DST,
AIDS, gravidez, distribuição de preservativos, prevenção do uso de drogas, câncer de mama, útero e próstata e
controle de dentição. Foram também realizados emissão de documentos, carteira de identidade, carteira de
trabalho e carteira do idoso, orientação jurídica, direitos da criança e adolescente, defesa do consumidor,
orientação sobre combate desperdício de água e orientações de plantio de árvores. Na área de educação foi
realizada sensibilização para educação de adultos, jogos educativos para meio ambiente, salas de leitura, oficinas
pedagógicas, criança ecológica, brinquedos recicláveis, oficinas de teatro, recreação infantil. Por último, mas não
menos importantes foram realizadas atividades de lazer como sessões de ginástica, apresentação de teatro,
oficinas de artesanato para adultos com material reciclado, orientações sobre prática do esporte e qualidade de
vida, danças, cabeleireiro, o Instituto Criança Cidadã - ICC fez uma apresentação, pintura nas crianças, além da
coleta de lixo no evento em parceria com catadores.
Também em cidades do interior e litorânea do Estado foram realizadas diversas ações como revitalização de praças,
construção de bibliotecas, plantio de mudas, melhoria de instalações, palestras e atividades lúdicas. Em 31 cidades,
115 entidades foram assistidas, associações foram visitadas e parte da dignidade de muitos foi resgatada.
Destaca-se o exemplo vivo do Voluntariado Sabesp: Programa Educar Leste, curso pré-vestibular oferecido em
parceria com a ONG Uneafro. Direcionado a empregados, filhos de empregados e comunidade, o programa atendeu,
em 2010, 40 alunos, sendo que desde sua implantação, em 2002, já beneficiou aproximadamente 480 pessoas. O
outro exemplo, ainda, é o Grupo Mãos Solidárias, composto por empregados voluntários com o objetivo de atender
pessoas em suas necessidades mais básicas de conforto, alimento e atenção. No ano de 2010, as ações do grupo
beneficiaram mais de 5 mil pessoas, sendo que desde o início das atividades do grupo 31 mil pessoas já foram
beneficiadas, em 2010 com parcerias da Universidade Cruzeiro do Sul reformou o Asilo na Região de São Miguel.
A força do voluntariado também marcou presença no Jardim Romano, região gravemente atingida pelas enchentes
em 2010. A Sabesp foi a primeira empresa a se instalar no local, após as enchentes do dia 8 de dezembro de 2009.
Mais de 25 mil litros de cloro foram distribuídos a 12,5 mil moradores para auxiliar na limpeza de suas casas. Também
foram fornecidos 13 mil copos de água potável à população e equipes de apoio.
Destaca-se ainda a força do voluntariado com o apoio da empresa no atendimento às vítimas das enchentes que
acometeram a cidade de São Luiz de Paraitinga onde mais de 7,5 toneladas de alimentos foram arrecadados e
encaminhados na região do Vale do Ribeira.
A força do voluntariado da Sabesp é também refletida em projetos como o Ensinando a Pescar. Implantado em 2004,
o projeto tem o objetivo de capacitar pessoas de baixa renda, em noções básicas de hidráulica predial,
conscientizando a comunidade para o Uso Racional da Água, uso correto da rede de esgoto, impactos ambientais,
não poluição e contaminação do curso da água, bem como fortalecer o relacionamento da empresa com as
comunidades por meio de líderes, prestadores de serviços, ONG’s e associações. A capacitação é feita nas
dependências da Sabesp com empregados voluntários de diversas formações profissionais, em período noturno, com
aulas teóricas e práticas. Em 2010 foram capacitadas 29 turmas perfazendo um total de 625 participantes.
Na mesma linha, atuando na região oeste da RMSP, foi realizada parceria com prefeituras, empresas e ONG’s, na
implantação do curso de Instaladores Hidráulicos com meta de formação de 440 pessoas até 30 de abril de 2011.
O Programa Aprendiz oferece, a cada dois anos, 500 oportunidades em média para jovens iniciarem a formação da
cidadania, a capacitação profissional e a inserção no mercado formal de trabalho. O programa é desenvolvido pela
Sabesp em parceria com o SENAI, proporcionando aos aprendizes conhecimento prático e teórico para atuarem no
apoio aos setores administrativos, contábeis, financeiros e de recursos humanos de empresas do mercado.
No sentido de promover oportunidades a interessados em apoio institucional e financeiro para projetos ambientais,
socioculturais e esportivos, a Sabesp disponibiliza um processo seletivo, por meio de editais, destinado a pessoas
jurídicas que desenvolvam trabalhos voltados à preservação ambiental e estejam alinhadas aos princípios de
responsabilidade social, incentivo à cultura, parcerias com organizações da sociedade civil e a comunidade.
Em 2010 a Sabesp destinou como incentivos fiscais R$ 3,4 milhões ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, por meio do CONDECA, cuja missão é “Incentivar, deliberar e controlar as ações da Política de
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado de São Paulo”.
O Programa Sabesp para quem tem Sede de Cultura patrocina diversos projetos nas áreas de literatura, artes
plásticas, música, dança, teatro, circo, cinema e preservação de patrimônios culturais. Em 2010, a Sabesp investiu,
R$ 14,3 milhões em projetos culturais fundamentados na Lei Rouanet e Lei do Audiovisual. A Sabesp incentivou
também o esporte destinando R$ 3,4 milhões como incentivo fiscal.

continua...
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BALANÇO SOCIAL ANUAL/2010
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

1. Base de Cálculo 2010 Valor (mil reais) 2009 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 9.230.370 8.579.519
Resultado operacional (RO) 2.672.119 2.120.606
Folha de pagamento bruta (FPB) 1.291.749 1.298.346

2. Indicadores Sociais Internos Valor % sobre % sobre Valor % sobre % sobre
(mil) FPB  RL  (mil)  FPB  RL

Alimentação 100.278 7,76% 1,09% 100.417 7,73% 1,17%
Encargos sociais compulsórios 127.207 9,85% 1,38% 117.140 9,02% 1,37%
Previdência privada 5.329 0,41% 0,06% 77.712 5,99% 0,91%
Saúde 98.695 7,64% 1,07% 96.681 7,45% 1,13%
Segurança e saúde no trabalho 9.631 0,75% 0,10% 9.304 0,72% 0,11%
Educação 292 0,02% 0,00% 434 0,03% 0,01%
Cultura 767 0,06% 0,01% 892 0,07% 0,01%
Capacitação e desenvolvimento profissional 7.026 0,54% 0,08% 9.331 0,72% 0,11%
Creches ou auxílio-creche 1.592 0,12% 0,02% 1.536 0,12% 0,02%
Participação nos lucros ou resultados 27.525 2,13% 0,30% 45.856 3,53% 0,53%
Outros 3.581 0,28% 0,04% 3.295 0,25% 0,04%
Total - Indicadores sociais internos 381.923 29,57% 4,14% 462.598 35,63% 5,39%

3. Indicadores Sociais Externos Valor % sobre % sobre Valor % sobre % sobre
(mil)  RO  RL  (mil)  RO RL

Educação 24 0,00% 0,00% 119 0,01% 0,00%
Cultura 15.182 0,57% 0,16% 15.346 0,72% 0,18%
Saúde e saneamento 240 0,01% 0,00% 419 0,02% 0,00%
Esporte 3.493 0,13% 0,04% 3.665 0,17% 0,04%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 12.294 0,46% 0,13% 11.304 0,53% 0,13%
Total das contribuições para a sociedade 31.233 1,17% 0,34% 30.853 1,44% 0,36%
Tributos (excluídos encargos sociais) 1.487.269 55,66% 16,11% 1.370.333 63,98% 15,97%
Total - Indicadores sociais externos 1.518.502 56,83% 16,45% 1.401.186 65,42% 16,33%

4. Indicadores Ambientais Valor % sobre % sobre Valor % sobre % sobre
(mil) RO RL (mil) RO RL

Investimentos relacionados com a
produção/operação da empresa 411 0,02% 0,00% 640 0,03% 0,01%

Investimentos em programas
e/ou projetos externos 22.359 0,84% 0,24% 31.126 1,45% 0,36%

Total dos investimentos em meio ambiente 22.770 0,85% 0,25% 31.766 1,48% 0,37%

Quanto ao estabelecimento de “metas anu-
ais” para minimizar resíduos, o consumo
em geral na produção/operação e aumentar
a eficácia na utilização de recursos natu-
rais, a empresa:

5. Indicadores do Corpo Funcional 2010 2009

Nº de empregados(as) ao final do período 15.330 15.103
Nº de admissões durante o período 1.090 415
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 0 0
Nº de estagiários(as) 1.056 931
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 7.868 7.783
Nº de mulheres que trabalham na empresa 2.932 2.878
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 21,57% 21,40%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 2.150 1.998
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 3.83% 3,70%
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 57 49

( ) direção ( ) direção
(x) direção e gerências (x) direção e gerências
( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) empregados(as)

(x) direção e gerências (x) direção e gerências
( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) empregados(as)
( ) todos(as) + Cipa ( ) todos(as) + Cipa

( ) não se envolve ( ) não se envolverá
(x) segue as normas da OIT (x) seguirá as normas da OIT
( ) incentiva e segue a OIT ( ) incentivará e seguirá a OIT

( ) direção ( ) direção
( ) direção e gerências ( ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as) (x) todos(as) empregados(as)

( ) direção ( ) direção
( ) direção e gerências ( ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as) (x) todos(as) empregados(as)

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

( ) não se envolve ( ) não se envolverá
( ) apóia ( ) apoiará
(x) organiza e incentiva (x) organizará e incentivará

na Empresa no Procon-CIP na Justiça na Empresa no Procon na Justiça
Ouvidoria CIP 1571 JE C/Conc. 438 nd nd nd

 39.037

na Empresa no Procon-CIP na Justiça na Empresa no Procon na Justiça
Ouv 97,41% 90,32% JE C/Conc. nd nd nd

80,61%

Em 2010: 5.316.928 Em 2009: 4.518.306

29,2% governo 31,6% governo
23,6% colaboradores(as) 32,6% colaboradores(as)
8,6% acionistas 8,7% acionistas

16,5% terceiros 2,4% terceiros
22,1% retido 24,7% retido

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

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

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

A previdêncla privada contempla:

A par ticipação dos lucros ou resultados
contempla:

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

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

Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):

% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas:

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

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

7. Outras Informações
“Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração
sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção”.

“Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente”.

6. Informações Relevantes Quanto ao
Exercício da Cidadania Empresarial 2010 Valor (mil reais) Metas 2011

Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa 23 nd

Número total de acidentes de trabalho 163 136

(x) não possui ( ) cumpre de (x) não possui ( ) cumpre de
metas 51 a 75% metas 51 a 75%

( ) cumpre de ( ) cumpre de ( ) cumpre de ( ) cumpre de
0 a 50% 76 a 100% 0 a 50% 76 a 100%

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010

Em milhares de reais, exceto quando indicado

Controladora Consolidado
(BR GAAP) (BR GAAP E IFRS)

Nota 2010 2009 2010 2009
Receita líquida das vendas e
dos serviços prestados 21 9.230.370 8.579.519 9.231.027 8.579.519
Custo das vendas e dos serviços prestados 22 (5.194.154) (5.087.254) (5.194.548) (5.087.254)

Lucro bruto 4.036.216 3.492.265 4.036.479 3.492.265
Despesas de vendas 22 (712.941) (610.422) (712.946) (610.422)
Despesas administrativas 22 (651.271) (716.594) (653.200) (717.100)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas 24 1.809 (44.425) 1.830 (44.425)

Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial (1.694) (218) - -

Controladora Consolidado
(BR GAAP) (BR GAAP E IFRS)

Nota 2010 2009 2010 2009
Lucro operacional 2.672.119 2.120.606 2.672.163 2.120.318
Despesas financeiras 23 (788.832) (765.192) (789.467) (765.197)
Receitas financeiras 23 343.807 226.489 343.914 226.782
Variações cambiais, líquidas 23 66.151 528.449 66.146 528.449

Despesas financeiras, líquidas (378.874) (10.254) (379.407) (9.966)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 2.293.245 2.110.352 2.292.756 2.110.352

Imposto de renda e contribuição social
Corrente 15 (697.077) (748.708) (697.115) (748.708)
Diferido 15 34.279 146.103 34.806 146.103

(662.798) (602.605) (662.309) (602.605)
Lucro líquido 1.630.447 1.507.747 1.630.447 1.507.747
Lucro por ação -
básico e diluído (em reais) 19 7,16 6,62 7,16 6,62

A Companhia não possui outros resultados abrangentes portanto, a demonstração dos resultados abrangente não está apresentada.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 1º de janeiro de 2008

Em milhares de reais

Controladora (BR GAAP) Consolidado (BR GAAP e IFRS)
31 de 31 de 1º de 31 de 31 de 1º de

dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
Nota de 2010 de 2009 de 2008 de 2010 de 2009 de 2008

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 1.988.004 769.433 457.340 1.989.179 771.008 457.340
Contas a receber de clientes 8 971.047 1.179.730 1.207.885 971.318 1.179.730 1.207.885
Saldos com partes relacionadas 9 137.772 135.987 338.506 137.772 135.987 338.506
Estoques 36.090 39.877 53.141 36.096 39.877 53.141
Caixa restrito 7 302.570 112.750 7.657 302.570 112.750 7.657
Impostos a recuperar 108.675 3.017 9.414 108.675 3.017 9.414
Demais contas a receber 30.716 28.663 41.782 44.511 28.754 41.782

Total do ativo circulante 3.574.874 2.269.457 2.115.725 3.590.121 2.271.123 2.115.725
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 8 352.839 266.543 278.787 352.839 266.543 278.787
Saldos com partes relacionadas 9 231.076 260.365 107.911 231.076 260.365 107.911
Indenizações a receber 10 146.213 146.213 148.794 146.213 146.213 148.794
Depósitos judiciais 43.543 46.365 19.806 43.543 46.365 19.806
Imposto de renda e
contribuição social diferidos 15 77.913 43.636 - 78.440 43.636 -

Agência Nacional de Água - ANA 62.540 60.839 60.068 62.540 60.839 60.068
Demais contas a receber 47.884 39.473 15.942 49.370 40.193 15.942

962.008 863.434 631.308 964.021 864.154 631.308
Investimentos 8.262 4.334 - - - -
Intangível 11 18.541.522 16.915.262 14.291.859 18.546.836 16.917.417 14.291.859
Imobilizado 12 206.384 190.430 167.110 249.606 190.430 167.110

Total do ativo não circulante 19.718.176 17.973.460 15.090.277 19.760.463 17.972.001 15.090.277

Total do Ativo 23.293.050 20.242.917 17.206.002 23.350.584 20.243.124 17.206.002

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora (BR GAAP) Consolidado (BR GAAP e IFRS)

31 de 31 de 1º de 31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro

Nota de 2010 de 2009 de 2008 de 2010 de 2009 de 2008
Circulante
Empreiteiros e fornecedores 142.634 195.606 165.267 144.043 195.765 165.267
Parcela corrente de empréstimos
e financiamentos de longo prazo 13 1.239.716 1.009.947 741.586 1.242.143 1.009.947 741.586

Salários, encargos e
contribuições sociais 246.325 239.109 166.797 246.467 239.152 166.797

Impostos de renda e
contribuição social a recolher - 88.632 9.751 - 88.637 9.751

Outros impostos e
contribuições a recolher 14 157.768 130.230 117.984 158.050 130.230 117.984

Juros sobre o capital próprio a pagar 354.254 365.442 680.339 354.254 365.442 680.339
Provisões 16 766.603 643.863 290.172 766.603 643.863 290.172
Outras contas a pagar 378.256 239.494 156.987 378.256 239.494 156.987
Outras obrigações 216.230 168.600 57.323 216.298 168.600 57.323

Total do passivo circulante 3.501.786 3.080.923 2.386.206 3.506.114 3.081.130 2.386.206
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 13 6.969.576 5.548.023 4.936.168 7.022.472 5.548.023 4.936.168
Outros impostos e
contribuições a recolher 14 53.045 85.029 197.635 53.045 85.029 197.635

Imposto de renda e
contribuição social diferidos 15 - - 365.562 - - 365.562

Cofins/Pasep diferidos 112.962 120.417 148.627 112.962 120.417 148.627
Provisões 16 693.227 824.957 655.084 693.227 824.957 655.084
Obrigações previdenciárias 17 1.804.038 1.831.753 1.654.790 1.804.038 1.831.753 1.654.790
Outras obrigações 476.616 313.231 103.694 476.926 313.231 103.694

Total do passivo não circulante 10.109.464 8.723.410 8.061.560 10.162.670 8.723.410 8.061.560
Patrimônio líquido 18
Capital social 6.203.688 6.203.688 3.403.688 6.203.688 6.203.688 3.403.688
Reserva de capital 124.255 124.255 124.255 124.255 124.255 124.255
Reservas de lucros
e lucros acumulados 3.353.857 2.110.641 3.230.293 3.353.857 2.110.641 3.230.293

Total do patrimônio líquido 9.681.800 8.438.584 6.758.236 9.681.800 8.438.584 6.758.236
Total do Passivo e do
Patrimônio Líquido 23.293.050 20.242.917 17.206.002 23.350.584 20.243.124 17.206.002

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua...

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo  em 31 de dezembro de 2010

Em milhares de reais, exceto quando indicado

Reserva de lucros Dividendo Lucros
Capital Reserva Reserva Reserva de adicional (prejuízos)

Nota social  de capital legal investimentos proposto acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2008 3.403.688 124.255 306.654 3.609.580 47.121 (685.941) 6.805.357
Lucro líquido do exercício - - - - - 862.946 862.946
Capitalização de reserva de investimentos 18(a) 2.800.000 - - (2.800.000) - - -
Reserva legal 18(c) - - 3.178 - - (3.178) -
Juros sobre o capital próprio (R$1,30 por ação) 18(c) - - - - - (204.949) (204.949)
Dividendos adicionais propostos - - - - 91.239 (91.239) -
Dividendos aprovados em AGO - - - - (47.121) - (47.121)
Transferências da reserva de investimentos para os lucros acumulados - - - (152.452) - 152.452 -

Saldos em 31 de dezembro de 2008 6.203.688 124.255 309.832 657.128 91.239 30.091 7.416.233
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.507.747 1.507.747
Reserva legal 18(c) - - 68.694 - - (68.694) -
Juros sobre o capital próprio (R$1,73 por ação) 18(c) - - - - - (300.545) (300.545)
Dividendos adicionais propostos - - - - 93.612 (93.612) -
Dividendos aprovados em AGO - - - - (91.239) - (91.239)
Transferências para reserva de investimentos - - - 1.018.940 - (1.018.940) -

Saldos em 31 de dezembro de 2009 6.203.688 124.255 378.526 1.676.068 93.612 56.047 8.532.196
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.630.447 1.630.447
Reserva legal 18(c) - - 81.522 - - (81.522) -
Juros sobre o capital próprio (R$1,70 por ação) 18(c) - - - - - (387.231) (387.231)
Dividendos adicionais propostos - - - - 68.761 (68.761) -
Dividendos aprovados em AGO - - - - (93.612) - (93.612)
Transferências para reserva de investimentos - - - 1.148.980 - (1.148.980) -

Saldos em 31 de dezembro de 2010 6.203.688 124.255 460.048 2.825.048 68.761 - 9.681.800
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Não há diferença entre o patrimônio líquido e o resultado consolidado, constantes nas demonstrações financeiras
consolidadas preparadas de acordo com as IFRS e as praticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e o
resultado da controladora, constantes nas demonstrações financeiras individuais preparadas de acordo com as praticas
contábeis adotadas no Brasil. A Companhia optou por apresentar estas demonstrações financeiras em um único
conjunto, lado a lado.
2.1 Demonstrações Financeiras Consolidadas

As demonstradas financeiras individuais diferem do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas,
somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas em conjunto pelo método de equivalência
patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Sabesp e de suas investidas: Sesamm –
Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A, Águas de Andradina, Saneaqua Mairinque e Aquapolo Ambiental as
quais foram incluídas na proporção de sua participação acionária. A Companhia mantém o controle acionário
compartilhado, cujo exercício social é coincidente com os das controladoras. As políticas contábeis de suas
investidas são uniformes em relação às políticas da Companhia. O processo de consolidação das contas
patrimoniais e do resultado soma os saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua
natureza, complementado pela eliminação da participação da controladora no capital e resultado acumulado da
empresa consolidada.
As empresas consolidadas foram as seguintes:
Sesamm
Em 15 de agosto de 2008, a Companhia, em conjunto com as empresas OHL Médio Ambiente, Inima S.A.U.
Unipersonal (“Inima”), Técnicas y Gestion Medioambiental S.A.U. (“TGM”) e Estudos Técnicos e Projetos ETEP Ltda.
(“ETEP”), constituíram a empresa Sesamm – Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A, com prazo de duração de
30 anos contados da data de assinatura do contrato de concessão com o município, cujo o objeto social é a
prestação dos serviços de complementação da implantação do sistema de afastamento de esgotos e implantação de
operação do sistema de tratamento de esgotos do município de Mogi Mirim, incluindo a disposição dos resíduos
sólidos gerados.
Em 31 de dezembro de 2010, o capital social da Sesamm era de R$ 10.669, divididos em 10.669.549 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, dos quais a Sabesp detém 36% de participação acionária e Inima detém
36% de participação. A Companhia concluiu que ambas as empresas, Sabesp e Inima, detém o controle conjunto
sobre a Sesamm. Desta forma, a Sabesp registra sua participação na Sesamm pelo método de consolidação
proporcional, equivalente a 36% sobre os ativos, passivos, receitas e despesas da Sesamm.
Em 31 de dezembro de 2010, as operações da Sesamm ainda não haviam sido iniciadas.
Águas de Andradina
Em 15 de setembro de 2010, a Companhia, em conjunto com a empresa Companhia de Águas do Brasil – Cab
Ambiental constituíram a empresa Águas de Andradina S.A., com prazo indeterminado, cujo objeto social é a
prestação de serviços de água e de esgoto no Município de Andradina.
Em 31 de dezembro de 2010, o capital social da empresa era de R$ 122, divididos em 121.997 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, dos quais a Sabesp detém 30% de participação acionária.
As operações foram iniciadas em outubro de 2010.
Saneaqua Mairinque
Em 14 de junho de 2010, a Companhia, em conjunto com a empresa Foz do Brasil S.A., constituíram a empresa
Saneaqua Mairinque S.A., com prazo de duração indeterminado, cujo objeto é a exploração do serviço público de
água e esgoto do município de Mairinque.
Em 31 de dezembro de 2010, o capital social da empresa era de R$ 2.000, divididos em 2.000.000 ações ordinárias
nominativas sem valor nominal, dos quais a Sabesp detém 30% de participação acionária.
As operações foram iniciadas em outubro de 2010.
Aquapolo Ambiental S.A.
Em 08 de outubro de 2009, a Companhia, em conjunto com a empresa Foz do Brasil S.A., constituíram a empresa
Aquapolo Ambiental, cujo objeto é a produção, fornecimento e comercialização de água de reuso para a Quattor
Quimica S.A.; Quattor Petroquimica S.A.; Quattor Participações S.A. e demais empresas integrantes do Polo
Petroquimico.
Em 31 de dezembro de 2010, o capital social da empresa era de R$ 12.041, divididos em 12.041.000 ações
ordinárias nominativas sem valor nominal, dos quais a Sabesp detém 49% de participação acionária.
O início das operações está previsto para abril de 2012.
Águas de Castilho
Em 29 de outubro de 2010, a Companhia, em conjunto com a Companhia de Águas do Brasil – Cab Ambiental,
constituíram a empresa Águas de Castilho cujo objeto social é a prestação de serviços de água e esgoto no
município de Castilho. A Sabesp detém 30% do capital social de R$ 65 divididos em 65.600 ações nominativas sem
valor nominal.
A integralização referente aos 30% da Companhia ocorreu em janeiro de 2011.
As operações iniciaram-se em janeiro de 2011.
Attend Ambiental
Em 23 de agosto de 2010, a Companhia, em conjunto com a Companhia Estre Ambiental S/A, constituíram a
empresa Attend Ambiental S/A cujo objeto social é a implantação e operação de uma estação de pré tratamento de
efluentes não domésticos e condicionamento de lodo, na região metropolitana da capital do Estado de São Paulo,
bem como o desenvolvimento de outras atividades correlatas e a criação de infraestrutura semelhante em outros
locais, no Brasil e Exterior. A Sabesp detém 45% do capital social de R$ 2.000 divididos em 2.000.000 de ações
ordinárias nominativas sem valor nominal.
A integralização referente aos 45% da Companhia ocorreu em dezembro de 2010.
Em 31 de dezembro de 2010 as operações ainda não haviam sido iniciadas.

1 Contexto Operacional
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (“SABESP” ou “Companhia”) é uma empresa de economia
mista, com sede em São Paulo, que tem como acionista controlador o Governo do Estado de São Paulo. Atua na
prestação de serviços de saneamento básico e ambiental, assim como fornece água tratada no atacado e disponibiliza
tratamento de esgoto para mais 6 municípios da Região Metropolitana de São Paulo.
Além de atuar na prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, a SABESP pode exercer estas
atividades em outros estados e países, podendo atuar nos mercados de drenagem, serviços de limpeza urbana, manejo
de resíduos sólidos e energia. A nova visão da SABESP estabelece como objetivo ser reconhecida como a empresa que
universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, com foco no cliente, de forma sustentável e
competitiva, com excelência em soluções ambientais.
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia operava os serviços de água e esgotos em 364 municípios do Estado de São
Paulo, tendo cessado temporariamente a operação dos municípios de Itapira, Araçoiaba da Serra, Iperó, Cajobi e
Tarumã, devido a ordens judiciais, cujos processos encontram-se em andamento. Na maioria desses municípios as
operações decorrem de contratos de concessão firmados por 30 anos. Encontram-se vencidas, em 31 de dezembro de
2010, 119 concessões, sendo que todas estão em fase de negociação com os municípios. Entre 2011 e 2030 vencerão
44 concessões. O restante das concessões opera em base de continuidade. Estas concessões com prazo indeterminado
e aquelas em renegociação, com prazo expirado, são amortizadas pela vida útil dos ativos das concessões. Até 31 de
dezembro de 2010, foram assinados 201 contratos de programa (2009 – 174 contratos). Em fevereiro de 2011, a
Companhia voltou a operar no município de Tarumã devido a ordem judicial.
A Administração prevê que todas as concessões vencidas e ainda não renovadas resultarão em novos contratos ou
prorrogações, descartando o risco de descontinuidade na prestação dos serviços de água e esgotos nessas localidades
municipais. Em 31 de dezembro de 2010, o valor contábil do intangível utilizado nos 119 municípios em negociação
totaliza R$ 5.465 milhões e a receita desses municípios totaliza R$ 2.591 milhões.
As operações da Companhia estão concentradas no município de São Paulo, que contabilizou 54,66% da receita bruta
em 2010. Em 23 de junho de 2010 o Estado de São Paulo, por intermédio do seu Governador, o Município de São Paulo,
representado por seu Prefeito, com a interveniência e anuência da Sabesp e da Agência Reguladora de Saneamento e
Energia – ARSESP celebraram o Convênio com a finalidade compartilhar a responsabilidade pelo oferecimento do
serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário na capital, nos próximos 30 anos, prorrogáveis por igual período.
Além disso, atribui à Sabesp exclusividade na prestação dos serviços e define a ARSESP como responsável pelas
funções de regulação, inclusive tarifária, controle e fiscalização dos serviços.
Também em 23 de junho de 2010, foi assinado o “Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água
e de Esgotamento Sanitário”. O Contrato foi celebrado entre o Estado de São Paulo, o Município de São Paulo e a
Sabesp, pelo período de 30 anos, prorrogáveis por igual período, englobando as seguintes atividades:
i. a proteção de mananciais, em articulação com os demais órgãos do Estado e do Município;
ii. captação, adução e tratamento de água bruta;
iii. coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários; e
iv. adoção de outras ações de saneamento básico e ambiental.
No município de Santos, na Baixada Santista, que possui população expressiva, a Companhia opera amparada em
escritura pública de autorização, situação similar a de alguns outros municípios das regiões da Baixada Santista e do
Vale do Ribeira, nos quais a Companhia passou a operar após a fusão das Companhias que a constituíram.
As renovações das concessões processam-se com base na Lei 11.445, promulgada em 5 de janeiro de 2007, que
estabelece a estrutura regulamentar de saneamento básico, prevendo diretrizes nacionais e princípios básicos para a
prestação desses serviços, como controle social, transparência, autoridade de integração da infraestrutura de
saneamento, gestão de recursos hídricos e articulação entre as políticas da indústria e as políticas públicas de
desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de supressão da pobreza, de promoção da saúde e proteção
ambiental e outras questões relacionadas.
As ações da Companhia estão listadas no segmento “Novo Mercado” da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA)
desde abril de 2002, e na Bolsa de Nova York (NYSE), na forma de ADRs (American Depositary Receipts) desde maio de
2002.
As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 24 de
março de 2011.

2 Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras
A Companhia está apresentando as demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, em
conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
vigentes a partir de 1º de janeiro de 2010, retroativas a 2009 e 1º de janeiro de 2008, para fins de comparação. No caso
da Companhia, essas políticas contábeis nas demonstrações financeiras individuais diferem do IFRS, aplicável às
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas em
conjunto pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Para maiores
detalhes sobre o processo de transição, vide nota 4.
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram preparadas de acordo com as normas internacionais
de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais
de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB), as quais estão em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contabeis
(CPC).
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos
financeiros mensurados pelo seu valor justo quando requerido pelas normas.
A elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS e os CPC’s, exige a utilização de
determinadas estimativas contábeis essenciais. Além disso, exige que a administração exerça seu julgamento no
processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou
complexidade ou em que premissas e estimativas sejam significativas às demonstrações financeiras consolidadas estão
descritas na Nota 5.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009

Em milhares de reais, exceto quando indicado

Controladora Consolidado
Nota 2010 2009 2010 2009

Receitas
Vendas de
produtos e serviços 21 7.655.226 7.045.381 7.655.891 7.045.381

Outras receitas 44.315 49.749 44.336 49.749
Receitas relativas à
construção de ativos 21 2.130.675 2.039.809 2.130.684 2.039.809

Provisão para créditos
de liquidação duvidosa 8(c) (232.505) (117.351) (232.505) (117.351)

9.597.711 9.017.588 9.598.406 9.017.588
Insumos adquiridos
de terceiros
Custos das vendas e
dos serviços prestados (1.563.091) (1.325.027) (1.563.364) (1.325.027)

Custos de Construção (1.808.565) (1.996.945) (1.808.574) (1.996.945)
Materiais, força e luz,
serviços de terceiros
e outros (660.171) (742.502) (661.133) (742.709)

Outras despesas
operacionais 24 (37.626) (89.898) (37.626) (89.898)

(4.069.453) (4.154.372) (4.070.697) (4.154.579)
Valor adicionado bruto 5.528.258 4.863.216 5.527.709 4.863.009
Retenções
Depreciação e
amortização (553.612) (563.884) (553.620) (563.887)

Valor adicionado
líquido produzido
pela Companhia 4.974.646 4.299.332 4.974.089 4.299.122

Valor adicionado
recebido em transferência
Resultado de
equivalência patrimonial (1.694) (218) - -

Receitas financeiras 23 343.976 219.192 344.083 219.485
342.282 218.974 344.083 219.485

Valor adicionado
total a distribuir 5.316.928 4.518.306 5.318.172 4.518.607

Distribuição do
valor adicionado

Pessoal
Remuneração direta 869.991 16,4% 918.514 20,3% 870.694 16,4% 918.716 20,3%
Benefícios 293.211 5,5% 353.284 7,8% 293.237 5,5% 353.294 7,8%
FGTS 89.233 1,7% 201.903 4,5% 89.281 1,7% 201.918 4,5%

1.252.435 23,6% 1.473.701 32,6% 1.253.212 23,6% 1.473.928 32,6%
Impostos, taxas
e contribuições

Federais 1.491.591 28,0% 1.373.231 30,4% 1.491.299 28,0% 1.373.274 30,4%
Estaduais 39.358 0,7% 36.621 0,8% 39.359 0,7% 36.621 0,8%
Municipais 26.964 0,5% 18.896 0,4% 27.002 0,5% 18.897 0,4%

1.557.913 29,2% 1.428.748 31,6% 1.557.660 29,2% 1.428.792 31,6%
Remuneração de
capitais de terceiros

Juros, variações
cambiais e monetárias 842.949 15,9% 81.910 1,8% 843.588 15,9% 81.915 1,8%

Aluguéis 33.184 0,6% 26.200 0,6% 33.265 0,6% 26.225 0,6%
876.133 16,5% 108.110 2,4% 876.853 16,5% 108.140 2,4%

Remuneração de
capitais próprios

Juros sobre o capital próprio 18(c) 455.992 8,6% 394.157 8,7% 455.992 8,6% 394.157 8,7%
Lucros retidos 1.174.455 22,1% 1.113.590 24,7% 1.174.455 22,1% 1.113.590 24,7%

1.630.447 30,7% 1.507.747 33,4% 1.630.447 30,7% 1.507.747 33,4%
Valor adicionado distribuído 5.316.928 100,0% 4.518.306 100,0% 5.318.172 100,0% 4.518.607 100,0%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÂO DOS VALORES ADICIONADOS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2010

Em milhares de reais, exceto quando indicado

Controladora Consolidado
(BR GAAP) (BR GAAP e IFRS)

31 de 31 de 31 de 31 de
dezembro dezembro dezembro dezembro

Descrição de 2010 de 2009 de 2010 de 2009
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e CS 2.293.246 2.110.352 2.292.756 2.110.352

Ajustes para reconciliação do lucro líquido:
Depreciação e amortização 552.176 562.233 552.184 562.236
Prejuízo na venda de ativos imobilizados e intangíveis 16.385 23.372 16.385 23.372
Ganho na venda de ativos - - - -
Provisão para devedores duvidosos 402.694 308.188 402.694 308.188
Provisão 352.614 596.543 352.614 596.543
Juros sobre empréstimos e financiamentos 449.682 395.897 450.297 395.897
Variações monetárias e cambiais de
empréstimos e financiamentos 21.139 (535.409) 21.139 (535.409)

Variação monetária sobre juros de capital próprio - - - -
Juros e variações monetárias sobre passivos 4.112 - 4.112 -
Juros e variações monetárias sobre ativos (59.916) (14.252) (59.916) (14.252)
Margem de valor justo sobre ativos intangíveis
resultantes de contratos de concessão (49.603) (30.145) (49.603) (30.145)

Resultado da equivalência patrimonial 1.694 218 - -
Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo 80.368 - 80.368 -
Provisão Sabesprev Mais 32.587 - 32.587 -
Outros ajustes 19.331 8.197 19.331 8.197

Lucro líquido ajustado (Caixa gerado nas operações) 4.116.509 3.425.194 4.114.948 3.424.979
Variação no Ativo
Contas a receber de clientes (245.412) (285.853) (245.683) (285.854)
Saldos e transações com partes relacionadas 36.708 91.547 36.708 91.547
Estoques 3.490 6.758 3.484 6.758
Impostos a recuperar (157.916) (24.491) (157.916) (24.491)
Indenizações a receber - 2.581 - 2.581
Depósitos judiciais (14.864) (34.009) (14.864) (34.009)
Demais contas a receber (16.038) 3.535 (30.508) 3.444

Variação no passivo
Empreiteiros e fornecedores (67.337) (15.404) (66.087) (15.249)
Outros fornecedores 138.762 48.533 138.762 48.533
Salários, encargos e contribuições socias (17.624) 43.050 (17.525) 43.077
Outros impostos e contribuições a recolher (8.558) (19.506) (8.316) (19.505)
Impostos sobre receitas (7.455) (8.792) (7.455) (8.792)
Provisões (330.256) (240.032) (330.256) (240.032)
Obrigações previdenciárias (15.881) 88.549 (15.881) 88.549
Outras obrigações 35.312 190.277 35.690 190.277

Caixa proveniente das operações 3.449.440 3.271.937 3.435.101 3.271.813
Juros pagos (618.600) (555.573) (618.600) (555.573)
Imposto de renda e contribuição social pagos (733.452) (643.788) (733.452) (643.788)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.097.388 2.072.576 2.083.049 2.072.452
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Caixa restrito (189.820) (10.748) (189.820) (10.748)
Aumento de investimento (5.620) - - -
Aquisição de bens do ativo imobilizado (44.161) (7.373) (87.383) (9.347)
Aquisição de intangíveis (1.810.999) (1.973.096) (1.814.166) (1.973.096)
Rendimentos de alienação de imobilizado - 29.161 - 29.161

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (2.050.600) (1.962.056) (2.091.369) (1.964.030)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos
Captações 3.370.709 2.237.056 3.425.417 2.237.056
Amortizações 1.800.507 (1.896.480) (1.800.507) (1.896.480)

Pagamento de juros sobre o capital próprio (398.419) (303.722) (398.419) (303.722)
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas
atividades de financiamentos 1.171.783 36.854 1.226.491 36.854

Aumento(redução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 769.433 622.059 771.008 625.732

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.988.004 769.433 1.989.179 771.008
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.218.571 147.374 1.218.171 145.276
Informações suplementares de fluxo de caixa:
Pagamentos efetuados durante o período por:
Imposto de renda e contribuição social (733.452) (643.788) (733.452) (643.788)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício findo em 31 de dezembro de 2010

Em milhares de reais, exceto quando indicado
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Abaixo segue resumo da participação da Sabesp nas demonstrações financeiras dessas investidas:

2010 2009
Águas de Saneaqua Aquapolo

SESAMM Andradina Mairinque Ambiental SESAMM
36% 30% 30% 49% 36%

Ativo Circulante 420 178 851 13.798 1.666
Ativo não Circulante 5.353 106 10 46.094 2.155
Passivo Circulante 2.702 119 177 1.331 207
Passivo não Circulante - 301 9 53.909 0
Patrimônio Líquido 3.071 (136) 675 4.652 3.614
Receita operacional - 247 447 - -
Despesa operacional (638) (451) (384) (1.023) (506)
Receitas financeiras líquidas 95 - 12 0 288
Lucro (prejuízo) no exercício (543) (204) 75 (1.023) (218)

3. Sumário das Principais Políticas Contábeis
3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos à vista, outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez, com vencimentos originais de 3 meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor.

3.2 Ativos financeiros
(a) Classificação e mensuração

A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por
meio do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são os mantidos para negociação ativa e
frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes
de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são
apresentados na demonstração do resultado em “resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos
que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são
reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. Em 31 de dezembro de 2010 a
Companhia não possuía ativos financeiros.
Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nessa categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos não
circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem caixa e equivalentes de ciaxa, os
contas a receber de clientes, demais contas a receber e empréstimos. Os empréstimos e recebíveis são
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.
Ativos mantidos até o vencimento
São basicamente, ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos
fixos que a administração da Companhia tem a intenção e a habilidade de manter até o vencimento, exceto por
instrumentos financeiros que:
(a) a Companhia, no reconhecimento inicial, designa como ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado;
(b) a Companhia designa como disponível para a venda; e
(c) atenda aos critérios de definição de empréstimos e recebíveis
Estes instrumentos financeiros são inicialmente contabilizados pelo valor justo, incluindo custos de transações
diretos ou incrementais e, subsequentemente, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao
resultado do exercício, como receita financeira, usando o método da taxa de juros efetiva. Em caso de perda por
impairment, esta perda é deduzida do valor contábil do investimento contabilizado e apresentada no resultado
financeiro líquido. Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 a Companhia não possuía ativos financeiros
classificados nessa categoria.
Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda não são derivativos que são designados nessa categoria ou que
não são classificados em nenhuma outra categoria. Eles são incluídos em ativos não circulantes, a menos que
a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço. Os ativos financeiros
disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo. Os juros de títulos disponíveis para venda,
calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração do resultado
como receitas financeiras. A parcela correspondente à variação no valor justo é lançada contra o patrimônio
líquido, na conta ajustes de avaliação patrimonial, sendo realizada contra resultado quando da sua liquidação
ou por perda considerada permanente (impairment). Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 a Companhia não
possuía ativos financeiros classificados nessa categoria.

(b) Valor justo
O valor justo dos investimentos com cotação pública é baseado nos preços atuais de compra. Para os ativos
financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de
avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros
instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de
precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o
mínimo possível com as informações geradas pela Administração da própria Companhia.

3.3 Receita de vendas e serviços prestados
As receitas da prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto são reconhecidas por ocasião do
consumo de água ou por ocasião da prestação de serviços. As receitas, incluindo receitas não faturadas, são
reconhecidas ao valor justo da contrapartida recebida ou a receber pela prestação desses serviços e são
apresentadas líquidas de impostos incidentes sobre a mesma, devoluções, abatimentos e descontos. As receitas
ainda não faturadas representam receitas incorridas, cujo serviço foi prestado, mas ainda não foi faturado até o final
de cada período. São reconhecidas como contas a receber de clientes com base em estimativas mensais dos
serviços completados.
A Companhia reconhece a receita quando: i) os bens ou os serviços são entregues ii) o valor pode ser mensurado
com segurança, iii) seja provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia e iii) é provável que os
valores serão recebidos. Não se considera que o valor da receita seja mensurável com segurança até que todas as
condições relacionadas à sua prestação estejam atendidas. Os valores a receber em disputa judicial são
reconhecidos quando são recebidos.
Receita de Construção
A receita de construção é reconhecida de acordo com o CPC 17 e IAS 11 (Contratos de construção), usando o
método da percentagem completada, desde que todas as condições aplicáveis sejam concluídas. Segundo esse
método, a receita contratual deve ser proporcional aos custos contratuais incorridos na data do balanço em relação
com custo total estimado. Contratos na modalidade custo mais margem (cost plus), a receita é reconhecida por
referência aos custos incorridos dos contratos, adicionado de uma margem. Esta margem adicional é relativa ao
trabalho executado pela Companhia sobre os contratos de construção, sendo adicionada aos custos de construção
incorridos e o total é reconhecido como receita de construção.

3.4 Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pelo serviço prestado no decurso
normal das atividades da Companhia. São classificadas como ativo circulante, exceto quando o prazo de
vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço. Nestes casos são classificadas como não circulantes.
As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor justo (valor faturado) ajustado pela provisão para perda
para valor recuperável dos ativos (impairment), quando necessário.
A Companhia constitui provisão para créditos de liquidação duvidosa para os saldos a receber em montante
considerado suficiente pela administração para cobrir perdas prováveis nas contas a receber, com base na análise
dos dados objetivos do contas a receber envolvido e no histórico de recebimentos, e não espera incorrer em perdas
adicionais significativas, principalmente com as prefeituras.

3.5 Estoques
Os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto são
demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou o valor de realização, e estão classificados no
ativo circulante.

3.6 Imobilizado
O imobilizado compreende principalmente as instalações administrativas. Esses ativos são demonstrados ao custo
histórico menos a depreciação, e as perdas por recuperabilidade, quando necessário. Os juros, demais encargos
financeiros e efeitos inflacionários decorrentes dos financiamentos, efetivamente aplicados nas imobilizações em
andamento, são computados como custo do respectivo imobilizado.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado,
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e
que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados
em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
A depreciação é calculada de acordo com o método linear para alocar seus custos e é descrita na Nota 12(a).
Os ganhos e perdas sobre alienações são determinados ao comparar os resultados do valor contábil e
reconhecidos em outras receitas (despesas) operacionais, na demonstração dos resultados.

3.7 Intangível
Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição e/ou construção, incluindo juros capitalizados
durante o período de construção, quando aplicável, para os casos de ativos qualificáveis. Ativo qualificável é um
ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda
pretendido. Ficou estabelecido na Sabesp que este período seria superior a 12 meses. Este período foi definido
considerando o prazo de término das obras, pois a maioria das obras possui prazo médio superior a 12 meses, o
que equivale a um ano fiscal da Sabesp. O custo histórico foi ajustado ao valor de mercado em 1991 e 1992, de
acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil antes da transição para IFRS.
O ativo intangível tem a sua amortização iniciada quando está disponível para uso, em seu local e na condição
necessária para que seja capaz de operar da forma pretendida pela Companhia.
A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo
sejam consumidos pela Companhia, podendo ser o prazo final da concessão, o que ocorrer primeiro e dependendo
do contrato de concessão. O padrão de consumo dos ativos tem relação com sua vida útil econômica nas quais os
ativos construídos pela Companhia integram a base de cálculo para mensuração da tarifa de prestação dos
serviços de concessão.
A amortização do ativo intangível é cessada quando o ativo tiver sido totalmente consumido ou baixado, deixando
de integrar a base de cálculo da tarifa de prestação de serviços de concessão, o que ocorrer primeiro.
Doações recebidas de terceiros e entidades governamentais para permitir que a Companhia preste serviços de
fornecimento de água e esgoto não são registrados nas demonstrações financeiras, uma vez que esses bens são
controlados pelos municípios.
(a) Contratos de concessão

A infraestrutura utilizada pela SABESP relacionada aos contratos de concessão de serviços é considerada
controlada pelo poder concedente quando:
(i) O poder concedente controla ou regulamenta quais serviços o operador deve fornecer com a

infraestrutura, a quem deve fornecê-los e a que preço; e
(ii) O poder concedente controla a infraestrutura, ou seja, mantém o direito de retomar a infraestrutura no final

da concessão.
Os direitos da SABESP sobre a infraestrutura operada em conformidade com contratos de concessão são
contabilizados como intangível, uma vez que a SABESP tem o direito de cobrar pelo uso dos ativos de
infraestrutura e os usuários (consumidores) têm a responsabilidade principal de pagar pelos serviços da SABESP.
O valor justo de construção e outros trabalhos na infraestrutura representa o custo do ativo intangível e é
reconhecido como receita quando a infraestrutura é construída, desde que se espere que este trabalho gere
benefícios econômicos futuros.
A grande maioria dos contratos de concessão de serviço da Companhia firmados com o poder concedente é
regulado por acordos de concessão de serviço nos quais a Companhia tem o direito de receber, ao fim do
contrato, um pagamento equivalente ao saldo residual dos ativos intangíveis de concessão, (que
historicamente se opera através de renovação das concessões) que nesse caso, é amortizado de acordo com a
vida útil dos respectivos bens tangíveis, quais sejam: infra-estruturas de água e esgoto 2%; equipamentos 5%;
equipamentos de transportes 10%; móveis e utensílios 6,7% e outros ativos 5%.
Ativos intangíveis de concessão sob Contratos de Concessão e Contratos de Programa, onde não há direito de
receber o saldo residual do ativo no final do contrato, são amortizados pelo método linear de acordo com o
período do contrato ou vida útil, o que ocorrer primeiro.

(b) Licenças de uso de software
As licenças de uso de software e de sistemas de gestão empresarial adquiridas são capitalizadas e
amortizadas ao longo da vida útil e as despesas associadas à sua manutenção são reconhecidas como
despesas quando incorridas.

3.8 Avaliação do valor de recuperação dos ativos (impairment)
Imobilizado, intangível e outros ativos não circulantes são revistos anualmente com a finalidade de identificar
evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas
circunstancias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. O valor recuperável é o maior entre o valor
em uso e o valor justo menos o custo de venda. Uma perda por impairment é reconhecida pelo montante em que o
valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em
uso de um ativo. Para fins de avaliação do impairment, utiliza-se o menor grupo de ativos para o qual existem fluxos
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC).
A metodologia para a apuração do valor em uso é o fluxo de caixa descontado, considerando um período de cinco
anos, perpetuados os fluxos futuros até o prazo final de cada concessão (a partir de 2016), atualizando em 4,5% a
geração operacional de 2015, com base nos períodos de amortização dos ativos e ajustados a valor presente pelo
custo médio ponderado de capital “WACC”.
Na avaliação da Companhia não há qualquer indicativo de que os valores contábeis não serão recuperados através
de operações futuras.

3.9 Empreiteiros e fornecedores
As contas a pagar aos empreiteiros e fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, exceto quando o prazo
de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço. Caso contrário, são apresentadas como passivo não
circulante e estão reconhecidos ao valor justo.

3.10 Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos
recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, conforme
apresentado na Nota 13. Além disso, os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a
menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12
meses após a data do balanço.
Debêntures não conversíveis são contabilizadas como empréstimos.

3.11 Salários e encargos sociais
Os salários, incluindo encargos de férias, de 13º salário e os pagamentos complementares negociados em acordos
coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de
competência.

3.12 Participação nos resultados
O programa de participação nos resultados para os funcionários da Companhia é baseado em metas operacionais
e financeiras, gerais da Companhia como um todo, e no desempenho de cada unidade de negócio. A provisão para
participação nos resultado é constituída de acordo com a competência, sendo contabilizada como despesa
operacional.

3.13 Provisões, depósitos judiciais e depósitos caução
As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando: i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados; ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação; e iii) o valor possa ser estimado com segurança. Se houver diversas obrigações semelhantes,
a probabilidade de uma saída de recursos ser exigida para a liquidação é determinada ao se considerar a natureza
das obrigações como um todo.
As provisões são mensuradas pelo valor presente das despesas que se esperam ser exigidas para liquidar a
obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do
dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é
reconhecido como despesa financeira.
Para fins de apresentação das demonstrações financeiras, a provisão para contingências é demonstrada líquida
dos depósitos caução embasados no direito de compensação. As bases e a natureza das reservas para riscos civis,
tributários, trabalhistas e ambientais estão descritas na Nota 16.
Os depósitos caução não vinculados às obrigações relacionadas são registrados no ativo não circulante e são
corrigidos pelos índices estabelecidos pelas autoridades fiscais.

3.14 Gastos ambientais
Gastos relacionados a programas ambientais contínuos são registrados como despesa no resultado do exercício, à
medida de sua ocorrência. Os programas contínuos são elaborados para minimizar o impacto ambiental causado
pelas operações e para a gestão dos riscos ambientais relacionados às atividades da Companhia.

3.15 Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos
A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes e diferidos.
Impostos correntes
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O imposto de
renda foi constituído à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240.
A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. O lucro tributável difere do lucro
apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros
exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de
renda e contribuição social é calculada individualmente (por empresa do Grupo) com base nas alíquotas vigentes
no fim do exercício. A administração avalia periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo nas declarações de
impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações.
Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos em sua totalidade, conforme o conceito
descrito no CPC 32 e IAS 12 - Tributos sobre o Lucro, sobre as diferenças entre os ativos e passivos reconhecidos
para fins fiscais e correspondentes valores reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas; entretanto,
não são reconhecidos se forem gerados no registro inicial de ativos e passivos em operações que não afetam as
bases tributárias, exceto em operações de combinação de negócios. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são determinados considerando as alíquotas (e leis) vigentes na data de preparação das demonstrações
financeiras e aplicáveis quando o respectivo imposto de renda e contribuição social forem realizados. Os impostos
diferidos ativos ou passivos não são reconhecidos sobre diferenças temporárias resultantes de ágio ou de
reconhecimento inicial (exceto para combinação de negócios) de outros ativos e passivos em uma transação que
não afete o lucro tributável nem o lucro contábil.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que seja
provável que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas e os
prejuízos fiscais possam ser compensados.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que o
passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no
final de cada período de relatório, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A
mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na
qual a Companhia espera, no final de cada período de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos
e passivos.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exeqüível legalmente de
compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a
entidade tributária.

3.16 Impostos sobre receitas
As receitas de vendas e serviços estão sujeitas à incidência do Pasep – Programa Formador do Patrimônio do
Servidor Público e da Cofins – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, pelo regime de
competência, sobre diferenças de bases fiscais de faturamento a empresas governamentais, as quais são
tributáveis quando as faturas são liquidadas.
Esses tributos são apresentados líquidos dos créditos decorrentes da não cumulatividade, como deduções da
receita bruta. Os débitos decorrentes das outras receitas operacionais e créditos decorrentes das outras despesas
operacionais estão apresentados dedutivamente nessas próprias linhas da demonstração do resultado.

3.17 Plano de Previdência Privada
(a) Benefício definido

O passivo relacionado aos planos de pensão, está representado pelo valor presente da obrigação na data do
balanço, menos o valor justo dos ativos do plano, ajustados por ganhos ou perdas atuariais não reconhecidos.
As obrigações de benefícios definidos (G1), bem como do plano de complementação de aposentadoria e
pensão (G0) são calculadas anualmente por atuários independentes, usando o método de crédito unitário
projetado. A estimativa de saída futura de caixa é descontada ao seu valor presente, usando as taxas de juros
de títulos públicos cujos prazos de vencimento se aproximam dos prazos do passivo relacionado.
Os ganhos e perdas atuariais resultantes de alterações nas premissas atuariais e ajustes aos planos de
pensão, dentro dos limites do “corredor”, na medida em que superarem 10% do valor justo dos ativos do plano
ou 10% do valor presente da obrigação de benefícios definidos, são debitados ou creditados ao resultado sobre
o período médio remanescente de serviço dos empregados ativos. As despesas com plano de pensão são
classificadas no resultado como custo das vendas e dos serviços prestados, despesas de vendas ou despesas
administrativas, de acordo com o centro de custo do respectivo funcionário.
Quando ocorre uma redução ou liquidação do plano, mas esta se relaciona apenas a alguns empregados do
plano, ou quando apenas parte da obrigação é liquidada, o ganho ou a perda inclui uma parcela proporcional
do custo do serviço passado e dos ganhos e das perdas atuariais não reconhecidos anteriormente. A parcela
proporcional é determinada com base no valor presente das obrigações antes e após a redução ou a liquidação.

(b) Contribuição definida
A Companhia participa de plano de pensão de contribuição definida (Sabesprev Mais), administrado por
entidade fechada de previdência privada, que provêm a seus empregados benefícios pós-emprego.
Um plano de contribuição definida é um plano de pensão segundo o qual a Companhia faz contribuições fixas
a uma entidade separada. A Companhia não tem obrigações legais nem contratuais de fazer contribuições se o
fundo não tiver ativos suficientes para pagar a todos os empregados os benefícios relacionados com o serviço
do empregado no período corrente e anterior.
Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições a entidade fechada de previdência
privada, Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev em bases compulsórias, contratuais ou
voluntárias. As contribuições regulares compreendem os custos líquidos e são registrados no resultado do
período em que são devidas.

3.18 Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras são substancialmente representadas por juros, atualizações monetárias e variações
cambiais, resultantes de aplicação financeira e acordos de parcelamento com clientes. As despesas financeiras
referem-se a juros, atualizações monetárias e variações cambiais decorrentes de empréstimos, financiamentos e
provisões, usando o método de taxa efetiva de juros.

3.19 Arrendamento mercantil
Os arrendamentos mercantis nos quais a Companhia fica substancialmente com todos os riscos e benefícios de
propriedade são classificados como arrendamento financeiro. Os arrendamentos financeiros são registrados como
se fosse uma compra financiada, reconhecendo, no seu início, um ativo imobilizado e um passivo de financiamento
(arrendamento).

3.20 Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão para ajuste ao valor recuperável,
quando aplicável. Os demais passivos são registrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos financeiros.

3.21 Dividendos e juros sobre capital próprio
A Companhia utiliza o benefício fiscal da distribuição de dividendos na forma de Juros Sobre o Capital Próprio,
como permitido por lei. Os juros são contabilizados de acordo com as disposições contidas na Lei n.º 9.249/95, para
efeito de dedutibilidade, limitados á variação pró-rata dia das taxas de juros de longo prazo – TJLP. O benefício
atribuído aos acionistas é registrado no passivo circulante com contrapartida no Patrimônio Líquido, com base no
Estatuto Social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados
pelos acionistas, em Assembléia Geral. O reflexo fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido no resultado
do exercício.

3.22 Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos decorrentes de operação de longo prazo ou de curto prazo, quando há efeitos relevantes, são
ajustados a valor presente com base em taxas de desconto de mercado da data da transação.

3.23 Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
Esta demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Sociedade e sua distribuição durante
determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas
demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar às demonstrações financeiras
consolidadas, pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação
das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Sociedade, representada pelas receitas (receita
bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre ela, 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 da
recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e pelo valor adicionado recebido de terceiros
(resultado de 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.
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3.24 Apresentação de relatórios por segmento
O relatório por segmentos operacionais é apresentado de modo consistente com as informações utilizadas
internamente pela Administração, para a tomada de decisões estratégicas, a alocação de recursos e avaliação de
desempenho dos segmentos operacionais.

3.25 Conversão de saldos em moeda estrangeira
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente
econômico em que a entidade atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em
reais (R$ ou reais), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas
em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

(b) Conversão de moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para reais utilizando-se as taxas de câmbio em vigor nas
datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa cambial da data do balanço.
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e
passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado.

4. Descrição dos Ajustes e Reclassificações Decorrentes da Transição para IFRS e Adoção das Novas Práticas
Contábeis Brasileiras - CPCs
4.1. Práticas Contábeis adotadas no Brasil (CPC’s) e as IFRS - Aplicação do IFRS 1 e CPC 37

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram preparadas de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS). As demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em
31 de dezembro de 2009 são as primeiras demonstrações financeiras anuais de acordo com as IFRS. A
Companhia aplicou a IFRS 1 e CPC 37 na elaboração dessas demonstrações financeiras consolidadas. As
principais diferenças entre as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009, que é
considerado o “GAAP anterior”, e as IFRS, ou as regras de transição aos novos CPCs, incluindo a reconciliação do
patrimônio líquido e do lucro líquido, estão descritas na nota 4.1.3.
Em 15 de julho de 2010, a Companhia arquivou as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as
IFRS para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009 arquivadas na SEC (United States Securities Exchange
Comission), cuja data de transição foi 1º de janeiro de 2008. Desta forma, foi adotada a mesma data de transição
das demonstrações financeiras consolidadas e da controladora de acordo com os novos CPCs, inclusive com os
requerimentos do CPC 43/IFRS 1. Portanto, não há diferenças entre aquelas demonstrações financeiras
consolidadas arquivada na SEC em 15 de julho de 2010 e as demonstrações financeiras consolidadas de acordo
com os novos CPCs. A Companhia preparou seu balanço patrimonial de abertura em conformidade com as IFRS,
ou as regras de transição aos novos CPCs, nessa data.
Na elaboração destas demonstrações financeiras em conformidade com a IFRS 1 e CPC37, a Companhia aplicou
as exceções obrigatórias e algumas das isenções opcionais à aplicação retroativa completa das IFRS, ou as regras
de transição aos novos CPCs. A Companhia continua a elaborar e apresentar as demonstrações financeiras
consolidadas e individuais da controladora, de acordo com o BRGAAP, para fins legais.
4.1.1 Isenções à aplicação retrospectiva completa por opção da Companhia

A Companhia optou pelas seguintes isenções da aplicação retrospectiva:
(a) Benefícios a empregados

A Companhia optou por reconhecer todos os ganhos e perdas atuariais acumulados diretamente nos
lucros acumulados em 1º de janeiro de 2008.

(b) Ativos intangíveis contabilizados de acordo com a ICPC 1 e IFRIC 12 (Contratos de Concessão)
Todos os contratos que a SABESP possui com os municípios estão incluídos no escopo da ICPC 1 e
IFRIC 12. A Companhia optou por aplicar as disposições transitórias do ICPC 1 e IFRIC 12 em virtude
da aplicação retrospectiva completa desta interpretação ser impraticável. O ativo imobilizado incluído
no escopo do ICPC 1 e IFRIC 12, com valor contábil líquido de R$ 13.867.214 foi transferido na data de
transição para o ativo intangível. Esses ativos intangíveis são amortizados sistematicamente ao longo
do período de concessão e/ou baseados na vida útil, dependendo das condições do contrato, dos
respectivos bens tangíveis considerados valores residuais no final do período de concessão.

(c) Arrendamento mercantil
A Companhia considerou os contratos que podem conter arrendamentos mercantis com base em fatos
e circunstancias vigentes na data de transição ao CPCs e às IFRSs. A aplicação desta isenção não
teve impacto nas demonstrações financeiras.
As demais isenções voluntárias não são aplicáveis à Companhia:

(a) Valor justo como custo presumido para os bens do imobilizado
A Companhia optou por não usar essa isenção, que permite a mensuração de determinados itens do
ativo imobilizado ao valor justo em 1º de janeiro de 2008, por entender que os efeitos sobre as
demonstrações financeiras não são significativos. Os itens do ativo imobilizado foram apresentados de
acordo com o custo histórico, ajustados para refletir os efeitos de condições altamente inflacionárias
que vigorava no Brasil no passado. A Administração entende não haver diferenças significativas entre
o valor justo e os valores contábeis do ativo imobilizado.

(b) Pagamento em ação
Essa isenção não é aplicável, já que a Companhia não efetua nenhum pagamento em ações aos seus
funcionários ou fornecedores.

(c) Contratos de seguro
A Companhia não emite contratos de seguro, de modo que essa isenção não é aplicável.

(d) Datas de transição diferentes para empresas de controle compartilhado
Essa isenção não é aplicável, uma vez que o uso da isenção é feito nas subsidiárias, associadas e
empresas de controle compartilhado que adotam os CPCs e às IFRSs após a controladora.

(e) Instrumentos financeiros compostos
Essa isenção não é aplicável, uma vez que a Companhia não emitiu instrumentos financeiros
compostos.

(f) Desativação, restauração e passivos similares incluídos no custo de terrenos, edifícios e
equipamentos.
Essa isenção não é aplicável, uma vez que a Companhia não possui obrigação com desativação,
restauração e passivos similares.

(g) Combinações de negócios
Essa isenção não é aplicável, uma vez que a Companhia não celebrou combinações de negócios
antes da data de transição.

(h) Diferenças de conversão cumulativas
Essa isenção não é aplicável, uma vez que a Companhia não tem investimentos em empresa com
moeda funcional diferente do Real.

(i) Custos de empréstimos
Essa isenção não é aplicável, uma vez que a Companhia já tinha a política de capitalizar os custos de
empréstimos de acordo com o BRGAAP.

(j) Alteração na designação de instrumentos financeiros anteriormente reconhecidos
Essa isenção não é aplicável, uma vez que a Companhia não alterou a designação de instrumentos
financeiros anteriormente reconhecidos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até
31 de dezembro de 2009.

4.1.2 Exceções obrigatórias à aplicação retrospectiva seguida pela Companhia
A Companhia aplicou as seguintes exceções obrigatórias à aplicação retrospectiva.
(a) Estimativas

As estimativas em 1º de janeiro de 2008 são consistentes com as estimativas na mesma data
realizadas em conformidade com as políticas contábeis adotadas no Brasil em 1º de janeiro de 2008 e
31 de dezembro de 2009.

(b) Contabilização de hedge
A Companhia não tinha instrumentos derivativos em 1º de janeiro de 2008, tampouco aplicava
contabilidade de hedge.

(c) Participação não controladora
A Companhia não tinha nenhuma participação não controladora em 1º de janeiro de 2008.
As demais exceções obrigatórias do CPC 37 e IFRS 1 não foram aplicadas, uma vez que não havia
efeitos significativos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de
2009.

4.1.3 Reconciliação entre as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009 e a adoção
plena dos CPCs, ou às IFRSs
A Companhia quantificou abaixo os impactos decorrentes da adoção das novas práticas contábeis
brasileiras e, a seguir, incluiu explicação dos ajustes e reclassificações materiais ao balanço patrimonial e à
demonstração dos resultados.
Reconciliação do total do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2009 e 1º de janeiro de 2008:

31 de 1º de
dezembro janeiro

Nota de 2009 de 2008
Total do patrimônio líquido apresentado de
acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil até 31 de dezembro de 2009 10.621.249 9.780.532

Reconhecimento de receita - margem de
acordo com o ICPC 1 e IFRIC 12 (i) 54.654 -

Benefícios pós-emprego - Lei 4.819/58 (ii) (1.487.751) (2.123.990)
Obrigações previdenciárias - Plano G1 (iii) (51.889) (51.889)
Doações (iv) (115.241) (92.271)
Capitalização de custos de empréstimos (v) 195.610 -
Outras diferenças (13.743) (9.053)
Efeitos fiscais diferidos (vi) (670.693) (745.093)
Total do patrimônio líquido de acordo com o CPC e o IFRS 8.532.196 6.758.236

Não houve itens de reconciliação para outros resultados abrangentes; assim, as reconciliações do lucro
líquido foram apresentadas como segue:
Reconciliação do lucro líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009

Janeiro a
dezembro

Nota de 2009
Lucro líquido conforme apresentado de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009 1.373.879

Reconhecimento de receita - margem de acordo com o ICPC 1 e IFRIC 12 (i) 28.828
Benefícios pós-emprego - Lei 4.819/58 (ii) (44.622)
Obrigações Previdenciárias - Plano G1 (iii) -
Doações (iv) (5.940)
Capitalização de custos de empréstimos (v) 195.610
Outras diferenças de GAAP (1.453)
Efeitos fiscais diferidos sobre as diferenças acima (vi) (38.555)
Lucro líquido do exercício de acordo com o CPC e o IFRS 1.507.747

Seguem explicações aos ajustes materiais aos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados:
(i) Reconhecimento de receita - margem de acordo com o ICPC 1 e IFRIC 12

O CPC 37 e o IFRS 1 permitem às companhias que adotarem o CPC e o IFRS pela primeira vez aplicar
as regras de transição do ICPC 1 e o IFRIC 12. As regras de transição do ICPC 1 e o IFRIC 12 exigem
que a norma seja aplicada retrospectivamente de modo completo, a não ser que isso seja impraticável.
A Companhia considera sua adoção impraticável devido ao custo e tempo exigido para a aplicação
retrospectiva, dado a grande quantidade de contratos de concessão/programa vigentes e à idade dos
contratos, visto que muitos deles foram assinados nas décadas de 70 e 80. Para os contratos de
concessão de serviços para os quais é impraticável aplicar a Norma retrospectivamente, as regras de
transição do ICPC 1 e IFRIC 12 exigem que a Companhia:
(a) Reconheça os ativos financeiros e intangíveis que existiam no início do mais antigo período

apresentado (1º de janeiro de 2008);
(b) Utilize o valor contábil anterior desses ativos financeiros e intangíveis como seu valor contábil

naquela data; e

(c) Faça o teste de impairment para os ativos intangíveis e financeiros reconhecidos naquela data, a
menos que isso seja impraticável, caso haja perda de valor residual deve ser testada no início do
período corrente.

Considera-se que nenhum dos contratos de concessão tenha recebíveis que atendam aos critérios de
reconhecimento de ativos financeiros. A Companhia reclassificou os valores do imobilizado,
relacionados aos contratos de concessão, para ativos intangíveis (Nota 11).
O ativo intangível representa o direito de cobrar sistematicamente os clientes pelo fornecimento de
água e serviços de esgoto.
O efeito nas demonstrações financeiras referente à adoção da ICPC 1 e IFRIC 12 resultou em:
(a) aumento nos ativos intangíveis no valor de R$ 13.867.214 em 1º de janeiro de 2008;
(b) aumento adicional referente à margem de construção sobre os ativos intangíveis de concessão,

líquida da amortização acumulada, no valor de R$ 28.828, em 31 de dezembro de 2009;
(c) redução no imobilizado no valor de R$ 13.867.214 em 1º de janeiro de 2008;
(d) reconhecimento das receitas de construção, que resultou em uma receita adicional de R$

2.039.809 em 2009, líquida da amortização (a amortização é feita na mesma proporção da
amortização dos intangíveis a ela relacionados), concomitantemente com o reconhecimento
dos custos de construção nos valores de R$ 2.009.664 em 31 de dezembro de 2009. O impacto
líquido na margem bruta é de R$ 30.145. O impacto acumulado no patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2009 foi de R$ 54.654.

(ii) Benefícios pós-emprego - Lei 4.819/58

Benefícios pós-emprego
 - Lei 4.819/58

31 de 1º de
dezembro janeiro

Nota de 2009 de 2008
Partes relacionadas - Reservatórios (a) 696.283 879.077
Plano de Pensão G0 (b) 1.299.761 1.237.667
Licença-Prêmio Remunerada (c) 9.734 7.246
Total 2.005.778 2.123.990

(a) Partes relacionadas - Reservatório
De acordo com a lei promulgada pelo Governo Estadual, certos funcionários que prestaram
serviços à Companhia antes de maio de 1974 e aposentados como funcionários da Companhia
adquiriram o direito de receber pagamentos complementares às aposentadorias e pensões
pagas (Plano G0). A Companhia paga a complementação de aposentadorias e pensões em
nome do Governo do Estado e solicita o reembolso desses valores, que eram registrados como
contas a receber de acionista nas demonstrações financeiras de acordo com o GAAP antigo. De
acordo com o CPC 33 e IAS 19 “Benefícios a empregados”, tendo em vista a incerteza em
relação ao reembolso integral dos valores pagos, a Companhia estornou os parte dos
recebíveis, mantendo o valor de R$182.794, reconhecido no exercício findo em 31 de dezembro
de 2008, como resultado de um acordo formal com o Governo do Estado. O efeito do estorno dos
saldos com partes relacionadas totalizou R$ 696.283, em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e R$
879.077 em 1º de janeiro de 2008.

(b) Plano de pensão G0
Em complemento ao citado anteriormente, a Companhia registrou uma obrigação de benefício
definido para o Plano G0.
A Companhia optou, de acordo com o CPC 37 e IFRS 1 – Adoção Inicial das Normas
Internacionais de Contabilidade, por reconhecer todos os ganhos e perdas atuariais
acumulados em contra-partida aos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2008, de acordo com
os limites do “corredor” isto é, na extensão que superarem 10% do valor justo dos ativos do
plano ou 10% do valor presente do passivo do benefício definido, e creditar ou debitar ao
resultado ao longo da expectativa média da vida de trabalho remanescente dos funcionários.
Os ajustes em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro
de 2009 e 1º de janeiro de 2008, são apresentados abaixo:

Controladora e Consolidado
31 de 1º de

dezembro janeiro
Plano G0 de 2009 de 2008
Obrigações previdenciárias de acordo
com as práticas contábeis adotadas no
Brasil até 31 de dezembro de 2009 518.027 -

Ajustes nas obrigações
previdenciárias no Plano G0 781.734 1.237.667

Obrigações previdenciárias de acordo
com o CPC e o IFRS 1.299.761 1.237.667

De acordo com o CPC 37 e IFRS 1, as obrigações previdenciárias do Plano G0 foram
registradas, pelo valor integral, na data de transição, em 1º de janeiro de 2008 e,
consequentemente, a provisão registrada de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil até 31 de dezembro de 2009 no valor de R$ 535.435 em 2008 foi revertida.

(c) Licença-prêmio remunerada
A Companhia paga valores equivalentes a três meses de salários para cada cinco anos de
serviço como forma de licença-prêmio remunerada a certos funcionários e solicita o reembolso
do Governo do Estado. A Companhia reconhece os custos e obrigações associados a esses
benefícios de licença-prêmio pagos em nome do Governo do Estado a seus funcionários, visto
que é a destinatária dos benefícios do serviço do funcionário para o qual este benefício é
direcionado. A Companhia contabilizou essa obrigação inicialmente registrando o ajuste
diretamente contra lucros acumulados na data de transição; mudanças subsequentes e os
reembolsos, quando ocorrerem, serão registrados no resultado do exercício. O valor
reconhecido no passivo circulante foi de R$ 9.734 e R$ 7.246, em 31 de dezembro de 2009 e
1º de janeiro de 2008, respectivamente.

(iii) Obrigações previdenciárias - Plano G1
A Companhia optou, de acordo com o CPC 37 e IFRS 1 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de
Contabilidade, por reconhecer todos os ganhos e perdas atuariais acumulados diretamente em
contra-partida aos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2008 no valor de R$ 51.889.
A SABESP optou, de acordo com o CPC 33 e IAS 19 - Benefícios a empregados, por reconhecer os
ganhos e perdas atuariais decorrentes de ajustes e mudanças nas premissas atuariais, dentro dos
limites do “corredor”, na medida em que superarem 10% do valor justo dos ativos do plano ou 10% do
valor presente do passivo do benefício definido, e creditar ou debitar ao resultado ao longo da
expectativa média da vida de trabalho remanescente dos funcionários.
Os ajustes em 31 de dezembro de 2009 e 1º de janeiro de 2008 são apresentados abaixo:

Controladora e Consolidado
31 de 1º de

dezembro janeiro
Plano G1 de 2009 de 2008
Obrigações previdenciárias de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil
até 31 de dezembro de 2009 480.103 365.234

Obrigações previdenciárias de
acordo com o CPC e o IFRS 531.992 417.123

Total dos ajustes nas obrigações
previdenciárias no Plano G1 51.889 51.889

(iv) Doações
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009, as doações
referentes às contribuições de imobilizado que a Companhia recebe, principalmente, de terceiros são
registradas pelo valor justo. De acordo com as novas normas, os valores registrados como receitas e
reserva de capital referente às doações recebidas foram estornados, visto que tais doações serão
revertidas ao poder concedente. A reversão das doações resultou em uma diminuição nos ativos
intangíveis no valor de R$ 115.241 e R$ 92.271, em 31 de dezembro de 2009 e 1º de janeiro de 2008,
respectivamente.

(v) Capitalização de custos de empréstimos
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009, os efeitos
cambiais sobre os financiamentos em fase de construção, em moeda estrangeira, foram capitalizados.
Com as novas normas, a capitalização de custos de empréstimos inclui a capitalização de diferenças
cambiais referentes a empréstimos na medida em que são consideradas um ajuste nos custos dos
juros. Os ganhos e perdas referentes a ajustes nos custos dos juros incluem a diferença na taxa de
juros entre os custos de empréstimos que seriam incorridos caso a entidade tomasse recursos em sua
moeda funcional e os custos de empréstimos efetivamente incorridos por meio de empréstimos em
moeda estrangeira.
Os ganhos de variação cambial foram registrados como uma redução no custo de empréstimo
capitalizado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009. De
acordo com os novos CPCs e o IFRS, esses ganhos foram revertidos.

(vi) Efeitos fiscais diferidos
O efeito fiscal diferido reconhecido para fins de transição para os novos CPCs e para IFRS considera
os ajustes efetuados, exceto o não reconhecimento das contas a receber de acionista, as obrigações
atuariais referentes ao Plano G0 e os benefícios da licença-prêmio remunerada. Esses ajustes não
geram diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis. Além disso, foi registrado o imposto diferido do
montante incorporado ao imobilizado, correspondente ao valor da reserva de reavaliação, calculada
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009, para a qual
nenhum diferido havia sido registrado, conforme permitido pela Instrução CVM nº 197/93. O efeito
fiscal da conciliação dos ajustes resultou em passivos fiscais diferidos, líquidos no valor de R$ 670.693
e R$ 745.093, em 31 de dezembro de 2009 e 1º de janeiro de 2008, respectivamente.
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009, os ativos e
passivos fiscais diferidos devem ser divididos em circulante e não circulante. De acordo com o CPC e o
IFRS, os ativos e passivos diferidos são classificados no não circulante.

4.2 Novas normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
a) Normas, interpretações e alterações de normas existentes que ainda não estão em vigor e que foram

adotadas pela Companhia antecipadamente:
• IAS 24 Revisado, “Divulgação de partes relacionadas”, emitido em novembro de 2009. Substitui o IAS

24, “Divulgação de partes relacionadas”, emitido em 2003. O IAS 24 (Revisado) é obrigatório para
períodos iniciando em ou após 1º de janeiro de 2011. Aplicação prévia, no todo ou em parte, é
permitida.

A norma revisada esclarece e simplifica a definição de parte relacionada e retira a exigência de entidades
relacionadas com o governo de divulgarem detalhes de todas as transações com o governo e outras
entidades relacionadas com o governo.
“Classificação das emissões de direitos” (alteração ao IAS 32), emitida em outubro de 2009. A alteração
aplica-se a períodos anuais iniciando em ou após 1º de fevereiro de 2010. Aplicação prévia é permitida. A
alteração aborda a contabilização de direitos de ações denominados em outra moeda que não a funcional
do emissor. Contando que determinadas condições sejam atendidas, esses direitos de ações agora são
classificados como patrimônio, independente da moeda em que o preço de exercício é denominado.

b) Normas, interpretações e alterações de normas existentes que ainda não estão em vigor e que não foram
adotadas pela Companhia:
As normas e as alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para os
períodos contábeis iniciados em 1º de janeiro de 2011, ou após essa data. Todavia, não houve adoção
antecipada dessas normas e alterações de normas por parte da Companhia.
• IFRS 9, “Instrumentos financeiros”, emitido em novembro de 2009. Essa norma é o primeiro passo no

processo para substituir o IAS 39, “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. O IFRS
9 introduz novas exigências para classificar e mensurar os ativos financeiros que poderá afetar a
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Simulação de valorização/ desvalorização do real em 10% 2010 2009
Empréstimos em moeda estrangeira 2.244.635 1.732.335
Variação do Dólar/ Iene 10% 10%
Valorização ou desvalorização do real 224.464 173.234
Alíquota do imposto de renda/ contribuição social 34% 34%
Imposto de renda/ contribuição social 76.318 58.899
Valorização ou desvalorização do real líquida de impostos 148.146 114.334

Risco de taxa de juros
Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações
nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos.
A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “hedge” contra esse risco, porém
monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a necessidade de
substituição de suas dívidas.
A tabela abaixo mostra os empréstimos e financiamentos da Companhia expressos em reais sujeitos à
taxa de juros variável:

31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008
UPR(i) 2.529.398 2.193.114 2.446.547
CDI(ii) 2.009.391 1.132.376 812.000
IGP-M(iii) 493.869 808.997 968.790
TJLP(iv) 703.710 467.006 209.118
IPCA(v) 223.996 210.836 -
Total de empréstimos e
financiamentos em moeda local 5.960.364 4.812.329 4.436.455

(i) UPR - Unidade Padrão de Referência
(ii) CDI - Certificado de Depósito Interbancário
(iii) IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado
(iv) TJLP - Taxa de Juros a Longo Prazo
(v) IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Outro risco que a Companhia enfrenta é a não correlação entre os índices de atualização monetária
de suas dívidas e das contas a receber. Os reajustes de tarifa de fornecimento de água e tratamento de
esgoto não necessariamente acompanham os aumentos dos índices de correção dos empréstimos e
financiamentos, nas taxas de juros que afetam as dívidas da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2010, se as taxas de juros sobre os empréstimos mantidos em reais variassem
em torno de 1% a mais ou menos, com todas as outras variáveis mantidas constantes, o efeito no lucro
depois dos impostos teria sido de R$ 39.338 (2009 - R$ 31.761) a mais ou menos, principalmente em
decorrência de despesas de juros mais baixas ou mais altas nos empréstimos de taxa variável.

(b) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. A
Companhia deve, por força da lei, aplicar seu caixa excedente exclusivamente junto ao Banco do
Brasil (rating AA+(bra)). Os riscos de crédito são atenuados pela venda a uma base de clientes
geograficamente dispersa.
A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil dos
títulos de dívida classificados como equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições
financeiras e contas a receber de clientes na data do balanço. Notas 4.3(i), 9 e 10.

(c) Risco de liquidez
A liquidez da Companhia depende principalmente do caixa gerado pelas atividades operacionais,
empréstimos de instituições financeiras dos governos estaduais e federais, e financiamentos nos
mercados internacionais e locais. A gestão do risco de liquidez considera a avaliação dos requisitos de
liquidez para assegurar que a Companhia disponha de caixa suficiente para atender suas despesas
de capital e operacionais.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, incluindo as
parcelas de principal e juros a serem pagos de acordo com as cláusulas contratuais.

Menos Entre 1 e Entre 2 e Mais de
de 1 ano 2 anos  5 anos 5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2010
Empréstimos e financiamentos 1.744.324 2.071.161 3.834.599 4.880.026 12.530.110
Empreiteiros e fornecedores 144.043 - - - 144.098
Outras contas a pagar 326.507 - - - 326.507
Em 31 de dezembro de 2009
Empréstimos e financiamentos 1.252.888 1.334.888 2.591.103 3.182.542 8.361.421
Empreiteiros e fornecedores 195.765 - - - 195.765
Outras contas a pagar 239.494 - - - 239.494

Não há ativos ou passivos financeiros incluídos em outros ativos e passivos. Não há garantias
fornecidas pela Companhia a serem divulgadas.

(d) Análise de sensibilidade
A seguir é apresentado o quadro do demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos
financeiros que possam gerar impactos significativos para a Companhia, considerando o CPC 40 os
saldos dos principais passivos financeiros, convertidos à uma taxa projetada para a liquidação final de
cada contrato, convertido a valor de mercado (Cenário I), com apreciação de 25% (Cenário II) e 50%
(Cenário III).

31/12/2010
Cenário I Cenário II Cenário III

Instrumentos Financeiros Risco R$ R$ R$
Passivo Financeiro
Empréstimos e Financiamentos
Banco do Brasil, CEF Alta da UPR (2.103.975) (2.191.059) (2.292.558)
Debêntures Alta da TJLP (248.151) (263.369) (270.804)
Debêntures Alta do IGPM (502.514) (561.569) (663.859)
Debêntures Alta do IPCA (245.858) (360.703) (370.621)
Debêntures e notas promissórias Alta do CDI (2.004.926) (2.673.234) (4.009.852)
BID E EUROBONUS Alta do US$ (2.104.503) (2.180.947) (2.266.760)
JICA Alta do Iene (476.231) (487.833) (500.483)

Os índices utilizados para cada cenário têm como base o número de dias a vencer para cada contrato,
os valores expressos acima foram sintetizados.
As taxas foram projetadas com base nas datas de liquidação final de cada instrumento financeiro; as
informações foram obtidas no site da BM&F Bovespa.
Essa análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de
mercado sobre os referidos instrumentos financeiros da Companhia, considerando-se todos os
demais indicadores de mercado constantes. Tais valores quando de sua liquidação poderão ser
diferentes dos demonstrados acima, devido às estimativas utilizadas no seu processo de elaboração.

(e) Qualidade dos créditos dos ativos financeiros
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou sujeitos à provisão para
deterioração pode ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver)
ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência das contrapartes. Para a qualidade de
crédito de contrapartes que são instituições financeiras, como caixa e aplicações financeiras, a
Companhia considera o menor rating da contraparte divulgada pelas três principais agências
internacionais de rating (Moody’s, Fitch e S&P), conforme política interna de gerenciamento de riscos
de mercado:

Controladora
31 de 31 de

dezembro dezembro
de 2010 de 2009

Conta-corrente e depósitos bancários de curto prazo
brAAA 27.673 29.936
brAA+ 1.945.697 834.920
Outros (*) 14.634 17.327

1.988.004 882.183

(*) Foram incluídas nesta categoria contas correntes e fundos de investimento em bancos que não
possuem avaliação pelas três agências de rating uilizadas pela Companhia.
Apresentamos a seguir um quadro com a avaliação de rating das instituições financeiras
contrapartes, com as quais a Companhia realizou transações durante o exercício:

Contraparte Fitch Moody’s Standard Poor’s
Banco do Brasil S.A. AA+(bra) Aaa.br brAAA
Banco Santander Brasil S.A. AAA (bra) Aaa.br brAAA
Caixa Economica Federal AA+ (bra) Aaa.br -
Banco Bradesco S.A. AAA (bra) Aaa.br brAAA
Itaú Unibanco Holding S.A. AAA (bra) Aaa.br AAAbr

4.4 Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de
capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base nos índices de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à
dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e
financiamentos subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma
do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.

31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008
Total de empréstimos e financiamentos 8.209.292 6.557.970 5.677.754
Menos: caixa e equivalentes de caixa (1.989.179) (771.008) (457.340)
Dívida líquida 6.220.113 5.786.962 5.220.414
Total do capital próprio 9.681.800 8.438.584 6.758.236
Capital total 15.901.913 14.225.546 11.978.650
Índice de alavancagem 39,1% 40,7% 43,6%

Em 31 de dezembro de 2010, o índice de alavancagem da Companhia diminuiu para 39,1%, comparado com
40,7% em 31 de dezembro de 2009, devido ao aumento nas aplicações financeiras.

4.5 Estimativa do valor justo
A Companhia aplica a alteração ao CPC 40 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial
pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo de acordo com a seguinte hierarquia de
mensuração pelo valor justo:
• Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1).
• Informações além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, quer

direta (por exemplo, como preços) ou indiretamente (isto é, derivados dos preços) (nível 2).
• Inserções para o ativo ou passivo que não se baseiam em dados de mercado observáveis (inserções não

observáveis) (nível 3).
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado,
cotados na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente
disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência
reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases
puramente comerciais. O preço de mercado cotado usado para os ativos financeiros é o preço atual de licitação.
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contabilização da Companhia para seus ativos financeiros. A norma não é aplicável até 1º de janeiro
de 2013, mas está disponível para adoção prévia. A Companhia ainda avaliará o impacto total do
IFRS 9.

• O IFRIC 19, “Extinção dos passivos financeiros com instrumentos patrimoniais”, está em vigor desde
1º de julho de 2010. A interpretação esclarece a contabilização por parte de uma entidade quando os
prazos de um passivo financeiro são renegociados e resultam na emissão pela entidade de
instrumentos patrimoniais a um credor da entidade para extinguir todo ou parte do passivo financeiro
(conversão da dívida). Isso requer que um ganho ou perda seja reconhecido no resultado, que é
mensurado como a diferença entre o valor contábil do passivo financeiro e o valor justo dos
instrumentos patrimoniais emitidos. Se o valor justo dos instrumentos financeiros emitidos não puder
ser mensurado de maneira confiável, os instrumentos patrimoniais devem ser mensurados para refletir
o valor justo do passivo financeiro extinto. Não se espera que haja algum impacto nas demonstrações
financeiras da Companhia.

• “Pagamentos antecipados de requerimentos mínimos de provimento de fundos” (alteração ao IFRIC
14). As alterações corrigem uma consequência não intencional do IFRIC 14, IAS 19 – “Limite de ativo
de benefício definido, exigências mínimas de provimento de recursos e sua interação”. Sem as
alterações, as entidades não podem reconhecer como um ativo alguns pagamentos antecipados
voluntários para contribuição mínimas de provimento de fundos. Essa não era a intenção quando o
IFRIC 14 foi emitido, e as alterações corrigem isso. As alterações entram em vigor em períodos anuais
iniciando em 1º de janeiro de 2011. A aplicação prévia é permitida. As alterações devem ser aplicadas
retroativamente ao primeiro período comparativo apresentado. A Companhia aplicará essas
alterações no período de apresentação dos relatórios financeiros que iniciará em 1º de janeiro de
2011.

c) Aprimoramento ao IFRS em 2010
As alterações geralmente são aplicáveis para períodos anuais iniciando após 1º de janeiro de 2011, a não
ser que sejam indicados de outra forma. A aplicação antecipada, embora permitida pelo IASB, não está
disponível no Brasil.

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
IFRS 1, “Primeira (a) Mudanças na política contábil no ano da
adoção das normas adoção
internacionais de Esclarece que, se uma entidade que faz a adoção
contabilidade” pela primeira vez muda suas políticas contábeis

ou seu uso de isenção do IFRS 1 após ter
publicado um relatório financeiro intermediário de
acordo com o IAS 34, “Relatório financeiro
intermediário”, essa empresa deve explicar as
mudanças e atualizar as reconciliações entre
GAAP anterior e IFRS.
(b) Base de reavaliação como custo atribuído
(deemed cost)
Permite que as entidades que adotam pela
primeira vez o IFRS utilizem o valor justo
determinado por um evento específico como custo
atribuído, mesmo se o evento ocorrer após a
data de transição, mas antes de as primeiras
demonstrações financeiras em IFRS serem
emitidas. Quando essa remensuração ocorre após
a data de transição para IFRS, mas durante o
período abrangido por suas primeiras
demonstrações financeiras em IFRS, qualquer
ajuste subsequente àquele valor justo
determinado pelo evento será reconhecido no
patrimônio. Esse evento pode ser, por exemplo,
uma privatização ou aquisição.
(c) Uso do custo estimado para operações
sujeitas a preços regulados Aplicado prospectivamente.
As entidades sujeitas à regulamentação de tarifa As entidades que adotaram IFRS
podem usar os valores contábeis anteriores, de em períodos anteriores podem
acordo com o GAAP anterior, do ativo imobilizado aplicar a alteração retroativamente
ou dos ativos intangíveis como custo atribuído no primeiro período anual após a
em uma base item a item. É requerido que as alteração entrar em vigor, contanto
entidades que usam essa isenção testem cada que a data de mensuração esteja no
item para impairment de acordo com o IAS 36 período abrangido pelas primeiras
na data de transição. demonstrações financeiras em

IFRS.
IFRS 3 (a) Exigências de transição para
“Combinações contraprestação contingente a partir de uma
de negócios” combinação de negócios que ocorreu antes

da data da entrada em vigor do IFRS revisado
Esclarece que as alterações ao IFRS 7,
“Instrumentos financeiros: Divulgações”, IAS 32,
“Instrumentos financeiros: Apresentação”, e
IAS 39, “Instrumentos financeiros: Reconhecimento
e Mensuração”, que eliminam a isenção da
contraprestação contingente, não se aplicam a
contraprestação contingente que surgiu da
combinação de negócios cujas datas de
aquisição precedem a aplicação do IFRS 3
(como revisada em 2008).
(b) Mensuração de participações não
controladoras
A escolha de mensurar as participações não
controladoras ao valor justo ou pela parcela
proporcional dos ativos líquidos da adquirida
aplica-se somente a instrumentos que representam
as atuais participações acionárias e dão direito
a seus detentores a uma parcela proporcional dos
ativos líquidos no caso de liquidação. Todos os
outros componentes de participação não controla-
dora são mensurados ao valor justo, a menos que
outra mensuração seja exigida pelo IFRS.
(c) Concessões de pagamentos com base em
ações não substituídos ou substituídos
voluntariamente
A orientação da aplicação em IFRS 3 aplica-se a
todas as transações de pagamentos com base em
ações que formam parte de uma combinação
de negócios, incluindo concessões de Aplicável a períodos anuais
pagamentos com base em ações não substituídos iniciando em ou após 1º de julho de
ou substituídos voluntariamente. 2010. Aplicada retroativamente.

IFRS 7, Enfatiza a interação entre divulgações
“Instrumentos quantitativas e qualitativas sobre a natureza e a Aplicável a períodos anuais com
financeiros” extensão dos riscos associados com os início em ou após 1º de janeiro de

instrumentos financeiros. 2011. Aplicado retroativamente.
IAS 1, Esclarece que uma entidade apresentará uma
“Apresentação das análise de outros resultados abrangentes para
demonstrações cada componente do patrimônio, na demonstração Aplicável a períodos anuais com
financeiras” das mutações do patrimônio líquido ou nas início em ou após 1º de janeiro de

notas explicativas às demonstrações financeiras. 2011. Aplicado retroativamente.
IAS 27, Esclarece que as consequentes alterações a partir
“Demonstrações do IAS 27 feitas ao IAS 21 - “Efeito das
financeiras mudanças nas taxas de câmbio”, IAS 28 -
consolidadas “Investimentos em coligadas” e IAS 31 -
e separadas” “Participações em joint ventures”, aplicam-se

prospectivamente a períodos anuais iniciando em
ou após 1º de julho de 2009, ou antes dessa Aplicável a períodos anuais com
data, quando o IAS 27 (R) é aplicada início em ou após 1º de julho de
antecipadamente. 2010. Aplicado retroativamente.

IAS 34, Oferecer orientação para ilustrar como aplicar os
“Apresentação de princípios de divulgação no IAS 34 e acrescentar
relatórios financeiros exigências de divulgação acerca de:
intermediários” - Circunstâncias que provavelmente afetarão os

valores justos dos instrumentos financeiros e
sua classificação;- transferência de instrumentos
financeiros entre níveis diferentes da hierarquia
do valor justo;- mudanças na classificação dos Aplicável a períodos anuais com
ativos financeiros; início em ou após 1º de janeiro de
- mudanças nos ativos e passivos contingentes. 2011. Aplicado retroativamente.

4.3 Gestão de Risco Financeiro
4.3.1 Fatores de risco financeiro

As operações da Companhia são afetadas pela conjuntura econômica brasileira, notadamente pelas
variações cambiais, taxas de inflação e taxas de juros, expondo-a a risco de mercado como, taxa de câmbio,
taxa de juros, risco de crédito e risco de liquidez.
A Companhia não utilizou instrumentos derivativos, ainda que possa contratar operações de câmbio futuro e
financiamento em Reais para reduzir o risco cambial.
(a) Risco de mercado

Risco cambial
Este risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas
taxas de câmbio que impactem os saldos de passivo de empréstimos e financiamentos em moeda
estrangeira captados no mercado e, consequentemente, as despesas financeiras. A Companhia não
mantém operações de “hedge” ou “swap”, no entanto, faz uma gestão ativa da dívida, buscando reduzir
a exposição em moeda estrangeira, aproveitando as janelas de oportunidades, para trocar dívidas
caras por dívidas mais baratas, reduzindo o custo por meio de antecipação de vencimentos.
Uma parte significativa da dívida financeira da Companhia estava atrelada ao dólar norte-americano e
ao iene, no valor total de R$ 2.244.635 em 31 de dezembro de 2010 (R$ 1.732.335 em 31 de
dezembro de 2009). A exposição da Companhia ao risco cambial, é a seguinte:

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2010 de 2009

Moeda Moeda
estrangeira R$ estrangeira R$

Empréstimos e financiamentos - US$ 1.084.898 1.807.657 764.647 1.331.403
Empréstimos e financiamentos - Iene 21.316.000 436.978 21.316.000 400.932

Em 31 de dezembro de 2010, caso o Real tivesse se valorizado ou desvalorizado em 10% em
comparação com o dólar e o iene com todas as outras variáveis mantidas constantes, o efeito no lucro
depois dos impostos para o exercício teria sido de R$ 148.146 (2009 - R$ 114.334) a mais ou menos,
principalmente como resultado dos ganhos ou perdas cambiais com a conversão de empréstimos em
moeda estrangeira.

continua...
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Esses instrumentos estão incluídos no nível 1.
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo, depósitos a prazo
e certificados de depósitos bancários) é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de
avaliação maximizam o uso dos dados de mercado observáveis onde disponível e confiam o menos possível nas
estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento
forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no nível 2.
Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados de mercado observáveis, o instrumento estará
incluído no nível 3.
Técnicas de avaliação específica utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem:
• Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras para instrumentos similares.
• Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, são utilizadas para determinar o valor justo para

os instrumentos financeiros remanescentes.
O único instrumento financeiro avaliado a valor justo mantido pela Companhia é representado por investimentos de curto
prazo em certificados de depósitos bancários (CDB), classificados como equivalente de caixa, nos montantes de
R$ 1.852.588 e R$ 1.853.177 em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, respectivamente. Estes investimentos são ativos
financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado, mensurados conforme nível 2.

4.6 Instrumentos financeiros
A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações
financeiras e empréstimos e financiamentos como descrito abaixo.
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros são os seguintes:

Controladora
31 de dezembro de 2010 31 de dezembro de 2009

Valor Valor Valor Valor
contábil justo contábil justo

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 1.988.004 1.988.004 771.008 771.008
Caixa restrito 302.570 302.570 112.750 112.750
Contas a receber de clientes, líquido 1.323.886 1.323.886 1.446.273 1.446.273
Saldos com partes relacionadas, líquido 368.848 368.848 396.352 396.352

Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos 8.209.292 9.644.938 6.557.970 7.812.890
Empreiteiros e fornecedores 142.634 142.634 195.765 195.765

Consolidado
31 de dezembro de 2010 31 de dezembro de 2009

Valor Valor Valor Valor
contábil justo contábil justo

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 1.989.179 1.989.179 771.008 771.008
Caixa restrito 302.570 302.570 112.750 112.750
Contas a receber de clientes, líquido 1.324.157 1.324.157 1.446.273 1.446.273
Saldos com partes relacionadas, líquido 368.848 368.848 396.352 396.352

Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos 8.277.238 9.712.935 6.557.970 7.812.890
Empreiteiros e fornecedores 144.098 144.098 195.765 195.765

Em conformidade com as práticas contábeis relativas aos instrumentos financeiros, seguem abaixo demonstrados
os valores de mercado dos fluxos de caixa projetados, trazidos a valor de mercado, dos empréstimos e
financiamentos em 31 de dezembro de 2010.

Controladora
31 de dezembro de 2010 31 de dezembro de 2009

Valor Valor de Valor Valor de
patrimonial mercado patrimonial mercado

Empréstimos Bancários
Moeda estrangeira (i) 2.248.928 2.937.619 1.745.641 2.446.340
Debêntures (ii) 2.771.562 3.372.377 1.314.903 1.584.513
BNDES (iii) 509.572 509.572 272.685 272.685
Outros (iv) 2.679.230 2.825.421 3.224.741 3.509.352

8.209.292 9.644.989 6.557.970 7.812.890

Consolidado
31 de dezembro de 2010 31 de dezembro de 2009

Valor Valor de Valor Valor de
patrimonial mercado patrimonial mercado

Empréstimos Bancários
Moeda estrangeira (i) 2.248.928 2.937.619 1.745.641 2.446.340
Debêntures (ii) 2.771.562 3.372.377 1.314.903 1.584.513
BNDES (iii) 509.572 509.572 272.685 272.685
Outros (iv) 2.734.553 2.878.979 3.224.741 3.509.352

8.264.615 9.698.547 6.557.970 7.812.890

Para a obtenção dos valores de mercado dos Instrumentos Financeiros, são adotados os seguintes critérios:
(i) Financiamentos em moeda estrangeira são controlados em moeda de origem, convertidos à taxa de câmbio na

data base do balanço, descontados a valor presente utilizando à taxa futura de mercado obtida na Bloomberg, com
base em título da Companhia negociado no mercado externo. Adicionalmente, a Companhia possui um instrumento
indexado à IENE (JICA), o qual, além das premissas descritas acima, foi considerado na conversão para valor
presente a paridade da moeda de origem do instrumento em relação ao dólar.

(ii) As debêntures são financiamentos considerados pelo valor nominal atualizados até a data de vencimento,
descontados a valor presente às taxas de mercado futuro de juros, divulgados pela ANBIMA no mercado
secundário, tendo como base a data de 31 de dezembro de 2010 e o título da Companhia negociado no mercado
nacional.

(iii) Financiamentos – BNDES, são instrumentos considerados pelo valor nominal atualizados até a data de
vencimento, que possuem como característica a indexação pela TJLP, que é uma modalidade específica, não
sendo comparada a nenhuma outra taxa de mercado. Sendo assim, a Companhia optou por divulgar como valor
de mercado o montante contabilizado em 31 de dezembro de 2010.

(iv) Os outros financiamentos em moeda nacional são considerados pelo valor nominal atualizados até a data de
vencimento, descontados a valor presente às taxas de mercado futuro de juros. As taxas futuras utilizadas foram
obtidas no site da BM&F.

5 Principais Julgamentos e Estimativas Contábeis
As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base na experiência histórica e outros fatores, incluindo as
expectativas dos eventos futuros que se acredita serem razoáveis de acordo com as circunstâncias.
5.1 Principais premissas e estimativas contábeis

A Companhia estabelece estimativas e premissas referentes ao futuro. Tais estimativas contábeis, por definição, podem
diferir dos resultados reais. As estimativas e premissas que possuem um risco significativo de provocar um ajuste
importante nos valores contábeis de ativos e passivos dentro do próximo exercício contábil estão divulgadas abaixo:
(a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

A Companhia registra a provisão para créditos de liquidação duvidosa em valor considerado suficiente pela
administração para cobrir perdas prováveis, com base na análise do contas a receber de clientes, e de acordo
com a política contábil estabelecida na Nota 3.4.
A metodologia para determinar tal provisão exige estimativas significativas, considerando uma variedade de
fatores entre eles a avaliação do histórico de cobranças, tendências econômicas atuais, estimativas de baixas
previstas, vencimento da carteira de contas a receber e outros fatores. Ainda que a Companhia acredite que as
estimativas utilizadas são razoáveis, os resultados reais podem diferir de tais estimativas.

(b) Ativos intangíveis resultantes de contratos de concessão
A Companhia registra ativos intangíveis decorrentes de contrato de concessão de acordo com o ICPC 01. A
Companhia estima o valor justo das construções e outros trabalhos de infraestrutura para reconhecer o custo dos
ativos intangíveis, sendo reconhecido quando a infraestrutura é construída e é provável que tal ativo gere
benefícios econômicos futuros. A grande maioria dos contratos de concessão de serviço da Companhia firmados
com o poder concedente é regulado por acordos de concessão de serviço nos quais a Companhia tem o direito de
receber, ao fim do contrato, um pagamento equivalente ao saldo residual dos ativos intangíveis de concessão, que
nesse caso, é amortizado de acordo com a vida útil dos respectivos bens tangíveis, e no final do contrato, o valor
remanescente do ativo intangível será igual ao valor residual do relativo ativo fixo.
Ativos intangíveis de concessão sob Contratos de Concessão e Contratos de Programa, onde não há direito de
receber o saldo residual do ativo no final do contrato, são amortizados pelo método linear de acordo com a vida útil
do contrato. Informações adicionais na contabilização dos ativos intangíveis decorrentes dos contratos de
concessão estão demonstrados na nota 3.7 (a).
O reconhecimento do valor justo dos ativos intangíveis decorrente dos contratos de concessão estão sujeitos a
premissas e estimativas, e o uso de diferentes estimativas pode afetar os registros contábeis. A estimativa de vida
útil dos ativos intangíveis também requer um significante nível de premissas e estimativas, e o uso de diferentes
premissas e estimativas e mudanças futuras podem afetar a vida útil dos ativos intangíveis e podem ter um
impacto relevante no resultado das operações.

(c) Impairment de ativos de longa duração
A Companhia revisa anualmente os ativos de longa duração, para identificar evidências de perdas não
recuperáveis, ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo
ou grupo de ativos pode não ser recuperável. Esses ativos incluem os intangíveis resultantes de contratos de
concessão relacionados aos sistemas de água e esgoto.
A avaliação do impairment dos ativos de longa duração exige o uso de premissas e estimativas significativas,
incluindo projeções de receitas operacionais e fluxos de caixa futuros, taxas de crescimento futuro, e a vida útil
remanescente dos ativos e/ou prazo de duração do Contrato de Concessão, entre outros fatores. Além disso, as
projeções são calculadas para um longo período de tempo, o que sujeita essas premissas e estimativas a um grau
de incerteza ainda maior. Ainda que a Companhia acredite que as estimativas utilizadas são razoáveis, o uso de
premissas diferentes pode afetar materialmente o valor recuperável.
Não foi necessário constituir provisão para impairment em 2010 e 2009.

(d) Provisões
A Companhia é parte em vários processos legais envolvendo valores significativos. Tais processos incluem, entre
outros, demandas fiscais, trabalhistas, civeis, ambientais, contestações de clientes e fornecedores e outros
processos. Informações adicionais sobre tais processos são apresentadas na Nota 16. A Companhia constitui
provisão para perdas prováveis resultantes dessas demandas e processos cuja probabilidade de perda é
provável e o valor possa ser razoavelmente estimado. Logo, a Companhia precisa fazer julgamentos a respeito de
eventos futuros, cujos resultados podem diferir significativamente das estimativas atuais e exceder os valores
provisionados.

(e) Obrigações Previdenciárias – Planos de Pensão
O valor presente das obrigações previdenciárias depende de fatores que são determinados com base em
cálculos atuariais usando uma série de premissas, as quais podem ser materialmente diferentes dos resultados
reais, em função de mudanças nas condições econômicas e de mercado, podendo causar impacto no valor
contábil das obrigações previdenciárias.
Informações adicionais sobre os planos de pensão G0 e G1 são apresentadas na Nota 17.

6 Caixa e Equivalentes de Caixa

Controladora
31 de 31 de 1º de

dezembro dezembro janeiro
de 2010 de 2009 de 2008

Caixa e bancos 135.416 98.309 72.833
Equivalentes de caixa 1.852.588 671.124 384.507

1.988.004 769.433 457.340

Consolidado
31 de 31 de 1º de

dezembro dezembro janeiro
de 2010 de 2009 de 2008

Caixa e bancos 136.002 98.368 72.833
Equivalentes de caixa 1.853.177 672.640 384.507

1.989.179 771.008 457.340

Caixa e equivalentes de caixa são denominados em Reais. Equivalentes de caixa são representados, principalmente, por
Certificados de Depósito Bancário – CDBs, depositados em instituições financeiras controladas pelo Governo do Estado de
São Paulo.

7 Caixa Restrito
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia registrava caixa restrito, no ativo circulante, no valor de R$ 302.570, referente ao
saldo da última parcela a ser liberada da 12ª emissão de debêntures, no montante de R$ 172.442 e, à arrecadação proveniente
da prestação de serviços a entidades ligadas à Prefeitura do Município de São Paulo, líquidos de impostos, no montante de
R$ 130.128. Esses recursos devem ser reinvestidos no sistema de água e esgoto da cidade de São Paulo.

8 Contas a Receber de Clientes
(a) Saldos patrimoniais

Controladora
31 de 31 de 1º de

dezembro dezembro janeiro
de 2010 de 2009 de 2008

Particulares:
Clientes de rol comum e rol especial (i) (ii) 827.990 776.040 704.626
Acordos (iii) 250.300 261.139 202.037

1.078.290 1.037.179 906.663
Entidades governamentais:
Municipais 556.212 569.655 524.519
Federais 2.645 2.871 25.792
Acordos (iii) 170.892 143.575 81.490

729.749 716.101 631.801
Por atacado – Prefeituras Municipais: (iv)
Guarulhos 462.221 411.774 383.911
Mauá 220.228 190.153 135.272
Mogi das Cruzes 18.818 14.188 12.549
Santo André 489.486 428.227 326.549
São Caetano do Sul 3.537 3.410 2.971
Diadema 149.155 134.992 99.932

Total por atacado - Prefeituras Municipais 1.343.445 1.182.744 961.184
Fornecimento a faturar 391.822 364.480 301.695
Subtotal 3.543.306 3.300.504 2.801.343
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.219.420) (1.854.231) (1.314.671)
Total 1.323.886 1.446.273 1.486.672
Circulante 971.047 1.179.730 1.207.885
Não circulante (v) 352.839 266.543 278.787

1.323.886 1.446.273 1.486.672

O saldo consolidado totaliza o montante de R$ 1.324.157, sendo a diferença de R$ 271, em relação ao saldo da
controladora, referente ao contas a receber de clientes das investidas, Águas de Andradina R$ 118 e Saneáqua
Mairinque R$ 153.
(i) Rol comum - residenciais, pequenas e médias empresas
(ii) Rol especial - grandes consumidores, comércio, indústrias, condomínios e consumidores com

características especiais de faturamento (esgotos industriais, poços, etc.).
(iii) Acordos - parcelamentos de débitos vencidos, acrescidos de atualização monetária e juros.
(iv) Por atacado: prefeituras municipais - O saldo de contas a receber de clientes por atacado refere-se à venda

de água tratada aos municípios, que são responsáveis pela distribuição, faturamento e arrecadação junto aos
consumidores finais. Alguns desses municípios contestam judicialmente as tarifas cobradas pela SABESP e
não pagam os valores em litígio.
Os valores vencidos estão substancialmente incluídos na provisão para créditos de liquidação duvidosa e
estão classificados no não circulante, conforme movimentação abaixo:

2010 2009
Saldo no início do exercício 1.182.744 1.074.368
Faturamento por serviços prestados 353.546 332.975
Recebimentos - serviços do exercício corrente (183.882) (164.266)
Recebimentos - serviços de exercícios anteriores (8.963) (60.333)

Saldo no final do exercício 1.343.445 1.182.744
Circulante 38.665 68.898
Não circulante 1.304.780 1.113.846

(v) A parcela do não circulante consiste de contas a receber vencidas e renegociadas com os clientes e valores
vencidos de fornecimento por atacado a prefeituras municipais, e está registrada líquida da provisão para
créditos de liquidação duvidosa.

(b) Sumário de contas a receber de clientes por vencimento

31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008
Valores a vencer 1.086.073 1.002.506 783.946
Vencidos:
Até 30 dias 150.358 160.979 148.498
Entre 31 e 60 dias 67.539 68.247 81.244
Entre 61 e 90 dias 45.153 47.349 55.821
Entre 91 e 120 dias 39.084 51.887 46.202
Entre 121 e 180 dias 73.300 56.845 81.313
Entre 181 e 360 dias 119.967 112.472 151.993
Acima de 360 dias 1.961.832 1.800.219 1.452.326
Total vencidos 2.457.233 2.297.998 2.017.397
Total 3.543.306 3.300.504 2.801.343

(c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2010 2009
Saldo anterior 1.854.231 1.633.289
De particular/entidades públicas 200.321 30.105
De fornecimento por atacado 164.868 190.837
Adições no exercício 365.189 220.942
Saldo 2.219.420 1.854.231
Circulante 1.075.939 852.420
Não circulante 1.143.481 1.001.811

A Companhia contabilizou prováveis perdas de créditos no contas a receber no exercício de 2010 no montante de R$
232.505 (em 2009 – R$ 117.351) sendo R$ 37.505 (líquido de recuperações) baixado do contas a receber (em 2009
– R$ 74.857) à rubrica “Despesas com vendas”.
A Companhia não possui clientes que representam 10% ou mais da receita.

9 Saldos e Transações com Partes Relacionadas
A Companhia participa de transações com seu acionista controlador, o Governo do Estado, e empresas/entidades a ele
relacionadas.
(a) Contas a receber, juros sobre o capital próprio e receita e despesas com o Governo do Estado de São Paulo

31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008
Contas a receber
Circulante:
Serviços de água e esgoto (i) 96.004 82.278 311.528
Acordo GESP (iii), (iv) e (v) 21.360 26.181 26.978
Provisão para perdas (v) (12.389) (12.389) -
Reembolso de complementação de aposentadoria
e pensão - acordo Gesp (ii) e (vi) 28.203 25.494 -

Reembolso de complementação de aposentadoria
e pensão pagos - fluxo mensal (ii) e (vi) 4.594 14.423 -

Total do circulante 137.772 135.987 338.506
Não circulante:
Serviços de água e esgoto - Acordo GESP (iii), (iv) e (v) 52.228 73.414 107.911
Reembolso de complementação de aposentadoria
e pensão pagos - Acordo GESP (ii) e (vi) 178.848 186.951 -

Total do não circulante 231.076 260.365 107.911
Total de recebíveis do acionista 368.848 396.352 446.417
Prestação de serviços de água e esgoto 157.203 169.484 446.417
Reembolso de complementação de aposentadoria e pensão 211.645 226.868 -
Total 368.848 396.352 446.417
Juros sobre o capital próprio a pagar a partes relacionadas 179.319 198.099 551.974

2010 2009
Receita bruta de vendas e serviços prestados
Venda de água 204.595 193.771
Serviços de esgoto 178.935 164.532
Recebimentos de partes relacionadas (401.626) (349.983)
Receitas financeiras 137.613 73.927

(i) Serviços de água e esgoto
A Companhia presta serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para o Governo do Estado e demais
Companhias a ele relacionadas, em termos e condições considerados pela Administração como normais de
mercado, exceto quanto à forma de liquidação dos créditos, que poderá ser realizada nas condições
mencionadas nos itens (iii), (iv) e (v).

(ii) Reembolso de complementação de aposentadoria e pensão pagos
Refere-se a valores de benefícios de complementação de aposentadoria e pensão previstos na Lei Estadual
Paulista nº 4.819/58 (“Benefícios”) pagos pela Companhia a ex-empregados ou pensionistas.
Nos termos do Acordo referido em (iii), o GESP reconhece ser responsável pelos encargos decorrentes dos
Benefícios, desde que obedecidos os critérios de pagamento estabelecidos pelo Departamento de Despesa de
Pessoal do Estado – DDPE, fundados na orientação jurídica fixada pela Consultoria Jurídica da Secretaria da
Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado – PGE.
Conforme explicitado no item (vi), ao longo da validação pelo Gesp dos valores devidos à Companhia por conta
dos Benefícios, surgiram divergências quanto aos critérios de cálculo e de elegibilidade dos Benefícios aplicados
pela Companhia.
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, 2.554 e 2.597 aposentados, respectivamente, receberam complementos
de aposentadoria, sendo que nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, a Companhia pagou
R$ 118.408 e R$ 116.082, respectivamente. Havia 32 empregados ativos em 31 de dezembro de 2010 que farão
jus a esses benefícios por ocasião de sua aposentadoria, em comparação aos 91 em 31 de dezembro de 2009.
Em janeiro de 2004, os pagamentos de complementação de aposentadoria e pensão, foram transferidos para a
Secretaria da Fazenda, e seriam feitos de acordo com os critérios de cálculos definidos pela PGE. Por força
de decisão judicial, a responsabilidade pelos pagamentos retornou à SABESP, na forma original.

(iii) Acordo GESP
Em 11 de dezembro de 2001, a Companhia, o GESP (por intermédio da Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda, atualmente Secretaria da Fazenda) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE,
com a interveniência da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, atualmente Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos, celebraram o Termo de Reconhecimento e Consolidação de Obrigações,
Compromisso de Pagamento e Outras Avenças (“Acordo GESP”), com o intuito de equacionar as pendências
existentes entre o GESP e a Companhia relacionadas aos serviços de água e esgoto quanto aos Benefícios.
Tendo em vista a importância estratégica dos reservatórios de Taiaçupeba, Jundiaí, Biritiba, Paraitinga e
Ponte Nova (“Reservatórios”), para a garantia da manutenção do volume de água do Alto Tietê, a Companhia

continua...



SECRETARIA DE
SANEAMENTO E

RECURSOS HÍDRICOS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80 - Companhia Aberta http://www.sabesp.com.br..

.c
o

n
ti

n
u

aç
ão

 d
a 

p
ág

in
a 

an
te

ri
o

r

continua...

acordou recebê-los como parte do reembolso referente aos Benefícios. Os Reservatórios lhe seriam
transferidos pelo DAEE, que, por sua vez, se sub-rogaria em crédito de mesmo valor perante o GESP. No
entanto, o Ministério Público do Estado do São Paulo questionou a validade jurídica desse acordo, cujo
argumento principal é a ausência de autorização legislativa específica para a alienação de patrimônio do
DAEE. Os advogados da Companhia avaliam o risco de perda desse processo como provável, caso não se
obtenha a aludida autorização legislativa, o que impediria a transferência dos respectivos reservatórios
como amortização parcial do saldo a receber.

(iv) Primeiro Aditamento ao Acordo GESP
Em 22 de março de 2004, a Companhia e o Governo do Estado aditaram os termos do Acordo GESP
original, (1) consolidando e reconhecendo valores devidos pelo Governo do Estado por serviços prestados
de fornecimento de água e coleta de esgoto, corrigidos monetariamente, até fevereiro de 2004; (2)
formalmente autorizando a compensação de valores devidos pelo Governo do Estado com juros sobre o
capital próprio declarados pela Companhia e qualquer outro débito existente junto ao Governo do Estado em
31 de dezembro de 2003, corrigido monetariamente até fevereiro de 2004; e (3) definindo as condições de
pagamento das obrigações remanescentes do Governo do Estado pelo recebimento da prestação de
serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto.

(v) Segundo Aditamento ao Acordo GESP
Em 28 de dezembro de 2007, a Companhia e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da
Fazenda assinaram o segundo aditamento aos termos do acordo GESP original concordando com o
parcelamento do saldo remanescente do Primeiro Aditamento, no valor de R$133.709 em 30 de novembro
de 2007, a ser pago em 60 parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 2 de janeiro
de 2008. O valor das parcelas é atualizado monetariamente de acordo com a variação do IPCA-IBGE,
acrescida de juros simples de 0,5% ao mês.
O Estado e a SABESP concordam em retomar o cumprimento de suas obrigações recíprocas, pontualmente,
sob novas premissas: (a) implementação de sistema de gerenciamento eletrônico de contas para facilitar e
agilizar o acompanhamento dos processos de pagamento e os procedimentos de gestão orçamentária; (b)
estruturação do Programa de Uso Racional da Água – PURA para racionalizar o consumo de água e o valor
das contas de água e esgoto de responsabilidade do Estado; (c) estabelecimento, pelo Estado, de critérios
na orçamentação de forma a evitar o remanejamento dos valores na rubrica específica de contas de água e
esgotos a partir de 2008; (d) possibilidade de registro de órgãos e entidades estaduais em sistema ou
cadastro de inadimplência; (e) possibilidade de interrupção do fornecimento de água aos órgãos e entidades
estaduais em caso de inadimplemento do pagamento das contas de água e esgotos.

(vi) Terceiro Aditamento ao Acordo GESP
O GESP, a SABESP e o DAEE, celebraram em 17 de novembro de 2008, o Terceiro Aditamento ao Acordo
GESP, por meio do qual o GESP confessou dever à SABESP o valor de R$ 915.251, atualizados
monetariamente até setembro de 2008 pelo IPCA-IBGE, correspondente ao Valor Incontroverso, apurado
pela FIPECAFI. A SABESP aceitou, provisoriamente, os Reservatórios como parte do pagamento do Valor
Incontroverso e ofereceu ao GESP quitação provisória, constituindo um crédito financeiro de R$ 696.283,
correspondente ao valor dos Reservatórios no sistema Alto Tietê. A Companhia não reconheceu o valor a
receber de R$ 696.283 referente aos Reservatórios, tendo em vista a incerteza relacionada à transferência
dos mesmos pelo Governo do Estado. A quitação definitiva apenas ocorrerá com a efetiva transferência de
propriedade no competente cartório de registro de imóveis. O saldo devedor restante de R$218.967 está
sendo pago em 114 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$1.920 cada, atualizadas anualmente
pelo IPCA/FIPE acrescidas de juros de 0,5% a.m., vencendo-se a primeira em 25 de novembro de 2008.
A SABESP e o Governo do Estado de São Paulo estão trabalhando em conjunto para obter autorização
legislativa a fim de viabilizar a transferência dos Reservatórios à SABESP, superando assim a incerteza
jurídica causada pela ação Civil Pública que contesta a ausência de legislação específica para a
transferência de propriedade dos reservatórios.
O Terceiro Aditamento prevê também a regularização do fluxo mensal de benefícios. Enquanto a SABESP
estiver responsável pelos pagamentos mensais, o Estado deverá reembolsar a Companhia com base nos
critérios idênticos aos aplicados na apuração do Valor Incontroverso. Não havendo mais decisão judicial
impeditiva, o Estado assumirá diretamente o fluxo de pagamento mensal da parcela tida por incontroversa.

(vii) Valor Controverso dos Benefícios
Como antes mencionado, em 17 de novembro de 2008 a Companhia e o Estado assinaram o Terceiro Aditivo
ao Acordo GESP, ocasião em que foram quantificados os valores denominados controversos e
incontroversos. Nesse aditivo, ficaram estabelecidos esforços para equacionar o que foi denominado Valor
Controverso dos Benefícios. De acordo com a cláusula quarta desse instrumento, o Valor Controverso é
representado pela diferença entre o Valor Incontroverso e o valor efetivamente pago pela Companhia a título
de Benefícios de complementação de aposentadoria e pensões previstos na Lei 4.819/58, de
responsabilidade originária do Estado, mas pagos pela Sabesp por força de decisão judicial.
Ao celebrar o Terceiro Aditamento, ficou prevista uma reapreciação por parte da PGE das divergências que
deram causa ao valor controverso dos benefícios previstos na Lei 4.819/58. Essa expectativa estava à época
baseada na disposição da PGE reapreciar a questão e também no entendimento do direito da Companhia
ao ressarcimento, baseado inclusive em pareceres técnicos jurídicos externos.
Contudo, os novos pareceres emitidos pela PGE e recebidos em 04 e 22 de setembro de 2009 e em 04 de
janeiro de 2010, negaram o reembolso da parcela anteriormente definida como valor controverso.
Embora as negociações com o Estado ainda sejam mantidas, não é mais possível assegurar que a
Companhia recuperará, de forma inteiramente amigável, os créditos relativos ao Valor Controverso.
Dando continuidade às ações visando recuperar o crédito que a Administração entende como devido pelo
Governo do Estado, relativo às divergências acerca do reembolso dos benefícios de complementação de
aposentadoria e pensões pagas pela Companhia, a SABESP: (i) endereçou, em 24 de março de 2010,
mensagem ao Acionista Controlador, encaminhando ofício deliberado pela Diretoria Colegiada, propondo
ação arbitral de comum acordo, a ser encaminhada à Câmara Arbitral da Bovespa; (ii) em junho de 2010
encaminhou à Secretaria da Fazenda, proposta de acordo visando o equacionamento das referidas
pendencias. Esta proposta não obteve sucesso; (iii) em 09 de novembro de 2010, protocolou ação judicial
contra o Estado de São Paulo, para pleitear o ressarcimento integral dos valores pagos a título de benefícios
previstos na Lei Estadual nº 4.819/58, o que permitirá equacionar, em definitivo, o aludido valor controverso
em discussão entre a Companhia e o GESP. A despeito da ação judicial, a Companhia insistirá na obtenção
de acordo durante o andamento da ação judicial, por entender que um acordo razoável é melhor para a
empresa e seus acionistas que aguardar o fim da demanda judicial.
A administração da Companhia optou por não reconhecer tais valores, em razão da incerteza que envolve o
reembolso pelo Estado. Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, os valores não registrados no ativo,
referentes à complementação de aposentadoria e pensão pagos totalizavam R$1.230.064 e R$ 1.167.874,
respectivamente, incluindo o valor de R$696.283 referentes à transferência dos reservatórios no sistema Alto
Tietê. A Companhia também reconheceu a obrigação atuarial referente à complementação de
aposentadoria e pensão mantida com os funcionários e pensionistas do Plano G0. Em 31 de dezembro de
2010 e 2009, os valores correspondentes a essa obrigação atuarial eram de R$ 1.316.706 e R$ 1.299.761,
respectivamente. Para mais informações sobre as obrigações de complementação de aposentadoria e
pensão, ver Nota 17.

(b) Acordos para utilização de Reservatórios
A Companhia utiliza em suas operações os reservatórios de Guarapiranga e Billings, de propriedade de outra
companhia controlada pelo Governo do Estado. Caso esses reservatórios não estivessem disponíveis para uso da
Companhia, poderia haver necessidade de captar água em localidades mais distantes. A Companhia não paga
qualquer taxa pela utilização desses reservatórios, mas é responsável por sua manutenção e seus custos
operacionais.

(c) Contratos com Tarifa reduzida para Entidades Públicas Estaduais e Municipais que aderirem ao Programa
de Uso Racional de água (PURA).
A Companhia tem contratos assinados com entidades públicas ligadas ao Governo do Estado e aos municípios
operados envolvendo aproximadamente 6.803 imóveis, que são beneficiados com uma redução de 25% na tarifa
dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos, quando adimplentes. Os contratos prevêem a
implantação do programa de uso racional de água, que considera a redução no consumo de água.

(d) Garantias
O Governo do Estado concede garantias para alguns empréstimos e financiamentos da Companhia e não cobra
qualquer taxa a elas relacionadas.

(e) Contrato de cessão de pessoal entre entidades ligadas ao GESP
A Companhia possui contratos de cessão de funcionários com entidades ligadas ao Governo do Estado de São
Paulo, onde os gastos são integralmente repassados e reembolsados monetariamente. Em 2010 os gastos com os
funcionários cedidos pela SABESP à outras entidades estaduais somaram R$ 5.640 (2009 - R$ 5.359).
Neste mesmo período, os gastos com os funcionários de outras entidades à disposição da SABESP totalizaram R$
264 (2009 - R$ 335).

(f) Serviços contratados de entidades ligadas ao GESP
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, a SABESP possuía em aberto o montante de R$11.395 e R$10.384 a
pagar, respectivamente, referente a serviços prestados por entidades ligadas ao Governo do Estado de São Paulo.
Dentre eles destacamos os serviços de fornecimento de energia elétrica pela Companhia Energética de São Paulo
– CESP, representando 88% do montante em 2010.

(g) Ativos não operacionais
A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2010, o valor de R$ 25.371 (em 31 de dezembro de 2009 - R$
26.411) relativos, principalmente, a terrenos cedidos em comodato às Associações, Entidades Assistenciais,
Organizações não Governamentais e ao DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, entre outros. Os
terrenos cedidos ao DAEE somam R$ 2.289.

(h) Banco do Brasil
A Companhia promoveu Ação Declaratória Cumulada Com Pedido Condenatório em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, autos de nº. 000317-53.2011.8.26.0053, perante a 3ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo/SP. Em síntese, consta que o Estado de São Paulo alienou direitos de exclusividade na prestação de
serviços bancários de entidades da administração direta e indireta em favor do Banco Nossa Caixa, em 27 de
março de 2007; e em favor do Banco do Brasil, em 27 de maio de 2010. Através da ação judicial em referência, a
SABESP pleiteia compensação financeira pela alienação dos seus direitos de exclusividade, exigindo um
percentual sobre os valores que o Estado de São Paulo recebeu de cada uma das instituições financeiras.

(i) SABESPREV
A Companhia patrocina plano de benefício definido operado e administrado pela Fundação SABESP de
Seguridade Social – (“SABESPREV”). O compromisso atuarial líquido, reconhecido até 31 de dezembro de 2010 é
de R$487.332 (31 de dezembro de 2009 – R$531.992 e 1º de janeiro de 2008 – R$417.123).

(j) Remuneração da Administração
A política de remuneração para os diretores é estabelecida de acordo com diretrizes do Governo do Estado de São
Paulo, o CODEC (Conselho de Defesa dos Capitais do Estado), e é baseada no desempenho, competitividade no
mercado, ou outros indicadores relacionados ao negócio da Companhia e está sujeita a aprovação dos acionistas
na Assembléia Geral Ordinária.
A remuneração dos executivos está limitada a remuneração do Governador do Estado. A remuneração do
Conselho de Administração corresponde a 30% da remuneração dos Diretores, condicionada à participação de no
mínimo uma reunião mensal.
O objetivo da política de remuneração é estabelecer um modelo de gestão privada, com o fim de incentivar a
manutenção em seus quadros e recrutar profissionais dotados de competência, experiência e motivação,
considerando-se o grau de eficiência atualmente exigido pela Companhia.
Além da remuneração mensal, os membros do Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada recebem:
Bônus: Para fins de remuneração dos administradores das companhias em que o Estado é o acionista controlador,
como política motivacional, desde que a companhia efetivamente apure lucro trimestral, semestral e anual, e
distribua dividendos obrigatórios aos acionistas, mesmo que na forma de juros sobre o capital próprio. Bônus
anuais não podem exceder seis vezes a remuneração mensal dos administradores, nem 10% dos juros sobre
capital próprio pagos pela companhia, prevalecendo o que for menor.
Gratificação anual: equivalente a um honorário mensal, calculada sobre uma base pro rata temporis, no mês de
dezembro de cada ano.
A finalidade dessa gratificação é estabelecer uma similaridade com o décimo terceiro salário do regime trabalhista
dos empregados da Companhia, uma vez que a relação dos administradores com a Companhia é de natureza
estatutária.
Benefícios pago apenas aos Diretores Estatutários – vale refeição, cesta básica, assistência médica, descanso
anual remunerado por meio de licença remunerada de 30 dias e pagamento de um prêmio equivalente a um terço
dos honorários mensais.
A remuneração paga pela Companhia aos membros de seu Conselho de Administração e Diretores foi de
R$ 2.601 e R$ 2.606 para os exercícios de 31 de dezembro de 2010 e 2009, respectivamente, e refere-se a
benefícios de curto prazo aos empregados e administradores. Uma quantia adicional de R$ 845, referente ao
programa de bônus, foi apropriada no período de janeiro a dezembro de 2010 (R$856 em 2009).

10 Indenizações a Receber
Indenizações a receber é um ativo não-circulante representando valores a receber dos municípios de Diadema e Mauá
como indenização pela retirada unilateral das concessões de serviço de água e esgoto da Companhia em 1995. Em 31
de dezembro de 2010 e 2009, esse ativo importava em R$ 146.213 (valores nominais).
Em virtude desses contratos de concessão, a Companhia investiu na construção de sistemas de água e esgoto naqueles
municípios para atender aos seus compromissos de serviço de concessão. Pela rescisão unilateral das concessões de

Diadema e Mauá, os municípios assumiram a responsabilidade de fornecer serviços de água e esgoto naquelas áreas.
Naquele momento, a Companhia reclassificou os saldos do imobilizado relacionados aos ativos utilizados naqueles
municípios para o ativo não-circulante (indenizações a receber).
O valor residual dos bens do ativo imobilizado relacionados ao município de Diadema, reclassificados em dezembro de
1996 foi de R$ 75.231, e o saldo de indenizações a receber do município é de R$ 60.295 em 31 de dezembro de 2010.
O valor residual dos bens do ativo imobilizado relacionados ao município de Mauá, reclassificados em dezembro de
1999, foi de R$ 103.763, e o saldo de indenizações a receber do município é de R$ 85.918.
Os direitos da Companhia à recuperação desses valores estão sendo discutidos judicialmente pelos municípios.
A Sabesp deu início a demandas judiciais para cobrar os valores devidos pelos municípios. Com relação a Diadema,
iniciada a execução de acordo celebrado com a Prefeitura de Diadema e a Companhia de Saneamento de Diadema –
Saned para o pagamento da indenização, o juiz de primeira instância acolheu os embargos da Prefeitura e extinguiu a
execução. A Sabesp interpôs apelação contra essa sentença, e em dezembro de 2005 foi dado parcial provimento ao
recurso para declarar a validade do acordo e determinar que os embargos à execução fossem novamente julgados em
primeiro grau. Em dezembro de 2007 foi proferida decisão judicial deferindo o prosseguimento da execução em face da
Saned e mandando intimar essa companhia para que pagasse o valor integral do débito, em 15 dias, sob pena de multa.
Foi deferida a realização de penhora de dinheiro em contas e aplicações financeiras da Saned (penhora on line) em até
10% do valor atualizado do débito, sendo bloqueados e levantados R$ 2.919 em 3 de março de 2009. Posteriormente, o
Tribunal de Justiça determinou que a penhora fosse feita mediante depósito semanal pela Saned do valor
correspondente a 20% de tudo o que receber em suas contas e aplicações financeiras. A Saned interpôs recursos
especial e extraordinário contra essa decisão. O recurso extraordinário foi inadmitido e o especial foi sobrestado,
ensejando a interposição de agravo de instrumento ao Supremo Tribunal Federal.
Com relação à Prefeitura de Diadema, foi proferida nova sentença nos embargos à execução, em outubro de 2009,
reconhecendo a existência e exigibilidade do débito, e afirmando que a execução contra o Município deve ser feita
mediante precatório (e não por penhora). A Sabesp e a Prefeitura recorreram dessa sentença.
Em 29 de dezembro de 2008, a Saned e o município de Diadema celebraram com o Estado de São Paulo e a Sabesp, um
Protocolo de Intenção com o objetivo de elaborar estudos e conduzir negociações para instruir decisões de Diadema e
da Sabesp, visando a prestação exclusiva de serviços de água e esgoto no município de Diadema.
As partes concordam que a busca de uma solução negociada para os conflitos hoje existentes entre as empresas é
imprescindível para que o serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos tenha seu
adequado desenvolvimento em Diadema.
Em janeiro de 2009 as partes apresentaram petição conjunta requerendo a suspensão das novas penhoras, pelo prazo
de três meses, para tentar viabilizar um acordo. A suspensão foi deferida pelo Juízo da Fazenda Pública e
sucessivamente renovada, tendo a última renovação ocorrido em abril de 2010, em face das tratativas de acordo.
Com relação à Mauá, foi proferida decisão em primeira instância determinando que o Município pague o valor de R$
153,2 milhões como compensação pelos danos causados e pelos lucros cessantes. A Prefeitura de Mauá recorreu dessa
sentença e, em julho de 2006 o julgamento foi convertido em diligência consistente em esclarecimento pericial sobre o
valor atribuído a título de indenização por lucros cessantes, tendo o perito confirmado o valor dos lucros cessantes
apurado em primeira instância. Em agosto de 2008 o recurso foi julgado, tendo sido integralmente mantida a condenação
imposta na primeira instância. A Prefeitura de Mauá interpôs recursos especial e extraordinário contra a decisão que
confirmou sua condenação a indenizar a Sabesp. Ambos os recursos foram inadmitidos pelo Tribunal de Justiça,
ensejando a interposição de agravos de instrumento ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. O
Superior Tribunal de Justiça já negou provimento ao agravo e confirmou a inadmissibilidade do recurso especial.
Baseada no parecer da assessoria jurídica, a Administração continua a afirmar que a Companhia possui direito legal a
receber os valores correspondentes à indenização e continua a monitorar a situação dos processos legais.

11 Intangível

Controladora
1º de janeiro de 2008 31 de dezembro de 2008

Amortização Amortização
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Intangíveis decorrentes de:
Contratos de concessão
valor patrimonial (i) 20.583.335 (6.807.969) 13.775.366 21.276.250 (7.204.926) 14.071.324

Contratos de concessão -
valor econômico (ii) 628.428 (120.639) 507.789 651.872 (142.148) 509.724

Contratos de programa 8.704 - 8.704 632.095 (9.712) 622.383
Contratos de programa -
compromissos (iii) - - - 252.770 (3.131) 249.639

Licença de uso de software - - - 29.725 (20.123) 9.602
Total 21.220.467 (6.928.608) 14.291.859 22.842.712 (7.380.040) 15.462.672

Controladora
31 de dezembro de 2009 31 de dezembro de 2010

Amortização Amortização
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Intangíveis decorrentes de:
Contratos de concessão
valor patrimonial (i) 23.072.493 (7.702.533) 15.369.960 13.974.819 (3.242.262) 10.732.557

Contratos de concessão -
valor econômico (ii) 669.301 (165.156) 504.145 706.423 (189.145) 517.278

Contratos de programa 794.561 (21.772) 772.789 900.686 (36.302) 864.384
Contratos de programa -
compromissos (iii) 271.194 (12.391) 258.803 333.942 (22.666) 311.276

Contrato de prestação
de serviços - São Paulo - - - 6.196.699 (99.837) 6.096.862

Novos negócios (v) - - - 12.129 (901) 11.228
Licença de uso de software 42.679 (33.114) 9.565 49.458 (41.521) 7.937
Total 24.850.228 (7.934.966) 16.915.262 22.174.156 (3.632.634) 18.541.522

Consolidado
1º de janeiro de 2008 31 de dezembro de 2008

Amortização Amortização
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Intangíveis decorrentes de:
Contratos de concessão
valor patrimonial (i) 20.583.335 (6.807.969) 13.775.366 21.276.433 (7.204.926) 14.071.507

Contratos de concessão -
valor econômico (ii) 628.428 (120.639) 507.789 651.872 (142.148) 509.724

Contratos de programa 8.704 - 8.704 632.095 (9.712) 622.383
Contratos de programa -
compromissos (iii) - - - 252.770 (3.131) 249.639

Licença de uso de software - - - 29.725 (20.123) 9.602
Total 21.220.467 (6.928.608) 14.291.859 22.842.895 (7.380.040) 15.462.855

Consolidado
31 de dezembro de 2009 31 de dezembro de 2010

Amortização Amortização
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Intangíveis decorrentes de:
Contratos de concessão -
valor patrimonial (i) 23.074.648 (7.702.533) 15.372.115 13.980.141 (3.242.270) 10.737.871

Contratos de concessão -
valor econômico (ii) 669.301 (165.156) 504.145 706.423 (189.145) 517.278

Contratos de programa 794.561 (21.772) 772.789 900.686 (36.302) 864.384
Contratos de programa -
compromissos (iii) 271.194 (12.391) 258.803 333.942 (22.666) 311.276

Contrato de prestação
de serviços - São Paulo - - - 6.196.699 (99.837) 6.096.862

Novos negócios (v) - - - 12.129 (901) 11.228
Licença de uso de software 42.679 (33.114) 9.565 49.458 (41.521) 7.937
Total 24.852.383 (7.934.966) 16.917.417 22.179.478 (3.632.642) 18.546.836

A movimentação no intangível é como segue:

Controladora
1º de 31 de

janeiro Baixas e dezembro
de 2008 Adições alienações Amortização de 2008

Intangíveis decorrentes de:
contrato de concessão valor patrimonial (i) 13.775.366 869.255 (176.340) (396.957) 14.071.324
Contratos de concessão - valor econômico (ii) 507.789 23.444 - (21.509) 509.724
Contratos de programa 8.704 623.391 - (9.712) 622.383
Contratos de programa - compromissos (iii) - 252.770 - (3.131) 249.639
Licença de uso Software - 29.725 - (20.123) 9.602
Total 14.291.859 1.798.585 (176.340) (451.432) 15.462.672

Controladora
31 de 31 de

dezembro Baixas e dezembro
de 2008 Adições alienações Amortização de 2009

Intangíveis decorrentes de:
contrato de concessão valor patrimonial (i) 14.071.324 1.848.021 (51.778) (497.607) 15.369.960
Contratos de concessão - valor econômico (ii) 509.724 17.429 - (23.008) 504.145
Contratos de programa 622.383 162.466 - (12.060) 772.789
Contratos de programa - compromissos (iii) 249.639 18.424 - (9.260) 258.803
Licença de uso Software 9.602 12.954 - (12.991) 9.565
Total 15.462.672 2.059.294 (51.778) (554.926) 16.915.262

Controladora
31 de 31 de

dezembro Reclassi- Baixas e Amorti- dezembro
de 2009 Adições ficação alienações zação de 2010

Intangíveis decorrentes de:
Contrato de concessão
valor patrimonial (i) 15.369.960 1.764.580 (6.019.568) (15.857) (366.558) 10.732.557

Contratos de concessão -
valor econômico (ii) 504.145 37.122 - - (23.989) 517.278

Contratos de programa 772.789 106.125 - - (14.530) 864.384
Contratos de programa -
compromissos (iii) 258.803 62.748 - - (10.275) 311.276

Contrato de prestação
de serviços - São Paulo - 177.131 6.019.568 - (99.837) 6.096.862

Novos negócios (v) - 12.129 - - (901) 11.228
Licença de uso Software 9.565 6.779 - - (8.407) 7.937
Total 16.915.262 2.166.614 - (15.857) (524.497) 18.541.522

Consolidado
1º de 31 de

janeiro Baixas e dezembro
de 2008 Adições alienações Amortização de 2008

Intangíveis decorrentes de:
Contrato de concessão valor patrimonial (i) 13.775.366 869.438 (176.340) (396.957) 14.071.507
Contratos de concessão - valor econômico (ii) 507.789 23.444 - (21.509) 509.724
Contratos de programa 8.704 623.391 - (9.712) 622.383
Contratos de programa - compromissos (iii) - 252.770 - (3.131) 249.639
Licença de uso Software - 29.725 - (20.123) 9.602
Total 14.291.859 1.798.768 (176.340) (451.432) 15.462.855
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Consolidado
31 de 31 de

dezembro Baixas e dezembro
de 2008 Adições alienações Amortização de 2009

Intangíveis decorrentes de:
Contrato de concessão valor patrimonial (i) 14.071.507 1.849.993 (51.778) (497.607) 15.372.115
Contratos de concessão -
valor econômico (ii) 509.724 17.429 - (23.008) 504.145

Contratos de programa 622.383 162.466 - (12.060) 772.789
Contratos de programa - compromissos (iii) 249.639 18.424 - (9.260) 258.803
Licença de uso Software 9.602 12.954 - (12.991) 9.565
Total 15.462.855 2.061.266 (51.778) (554.926) 16.917.417

Consolidado
31 de 31 de

dezembro Reclassi- Baixas e Amorti- dezembro
de 2009 Adições ficação alienações zação de 2010

Intangíveis decorrentes de:
Contrato de concessão
valor patrimonial (i) 15.372.115 1.767.747 (6.019.568) (15.857) (366.566) 10.737.871

Contratos de concessão -
valor econômico (ii) 504.145 37.122 - - (23.989) 517.278

Contratos de programa 772.789 106.125 - - (14.530) 864.384
Contratos de programa -
compromissos (iii) 258.803 62.748 - - (10.275) 311.276

Contrato de prestação
de serviços - São Paulo - 177.131 6.019.568 - (99.837) 6.096.862

Novos negócios (v) - 12.129 - - (901) 11.228
Licença de uso Software 9.565 6.779 - - (8.407) 7.937
Total 16.917.417 2.169.781 - (15.857) (524.505) 18.546.836

Seguem abaixo os custos de construção e os lucros reconhecidos sobre os contratos de concessão/programa no período
dos respectivos anos:

31 de dezembro de 2008
Água Esgoto Total

Custo de construção incorrido 551.655 1.098.848 1.650.503
Reconhecimento da receita de construção 560.346 1.116.523 1.676.869

31 de dezembro de 2009
Água Esgoto Total

Custo de construção incorrido 760.706 1.248.957 2.009.663
Reconhecimento da receita de construção 772.117 1.267.691 2.039.808

31 de dezembro de 2010
Água Esgoto Total

Custo de construção incorrido 1.028.115 1.052.956 2.081.071
Reconhecimento da receita de construção 1.051.419 1.079.256 2.130.675

Não existem ativos e passivos contingentes relativos aos contratos de construção em andamento.
Investimentos contratados
Os desembolsos estimados relativos a investimentos são de aproximadamente R$ 2.262 milhões para os exercícios de
2011 à 2015 (não auditado).
Intangíveis decorrentes de contratos de concessão
A Companhia opera contratos de concessão incluindo a prestação de serviços de saneamento básico e ambiental,
fornecimento de água e coleta de esgoto. Esses contratos de concessão estabelecem direitos e deveres relativos aos
bens relacionados à prestação de serviço público (ver Nota 3.7(a)). Os contratos prevêem que os bens serão revertidos
ao poder concedente ao fim do período de concessão.
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Companhia operava em 364 municípios no Estado de São Paulo. Na maior parte
desses municípios o período de concessão é de 30 anos.
A prestação de serviços é remunerada na forma de tarifa, regulamentada pela Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo (ARSESP).
Os intangíveis decorrentes de contratos de concessão incluem:
(i) Contratos de concessão - valor patrimonial

Os contratos de concessão prevêem que os bens serão revertidos ao poder concedente ao final do período, pelo
valor residual ou valor de mercado, de acordo com os termos de cada contrato. A amortização é calculada de
acordo com método linear, que considera a vida útil dos bens.

(ii) Contratos de concessão – valor econômico
No período de 1999 a 2006, as negociações relacionadas à novas concessões foram realizadas considerando o
resultado econômico-financeiro do negócio, definido em laudo de avaliação emitido por peritos independentes.
O montante definido no respectivo instrumento de contratação, após a concretização do negócio junto ao
município, com realização mediante subscrição de ações da Companhia ou em dinheiro, está registrado nessa
rúbrica e é amortizado pelo período da respectiva concessão (normalmente de 30 anos). Em 31 de dezembro de
2010 e 2009 não existiam valores pendentes relativos a esses pagamentos aos municípios.
Amortização dos bens intangíveis é realizada durante a vigência dos contratos ou pela vida útil dos bens (dos dois
o menor) de concessão pelo método linear.

(iii) Contratos de programa - compromissos
A partir do marco regulatório, as renovações ocorreram por meio de contratos de programa. Em alguns deles a
Companhia assumiu compromissos de participar financeiramente de ações de saneamento sócio-ambientais, e
estão sendo amortizados pela vigência do contrato de programa (em sua maioria 30 anos).
Os valores ainda não desembolsados estão registrados na conta “Outras Obrigações” no passivo circulante R$
38.427 e R$ 45.584 e não circulante R$ 106.696 e R$ 93.292 em 31 de dezembro de 2010 e 2009,
respectivamente.

(iv) Contratos de programa - Investimentos realizados
Referem-se às renovações dos contratos anteriormente denominados de concessão plena para concessão de
operação, através de contratos de programa que têm por objeto a prestação de serviços públicos municipais de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde a Companhia detém a posse e a gestão dos bens
adquiridos ou construídos durante a vigência destes contratos que estão sendo amortizados pela sua vigência (30
anos) ou pela vida útil dos bens (dos dois o menor).

(v) Novos negócios
Foi assinado em agosto de 2009 com a CASAL - Companhia de Saneamento de Alagoas, contrato de prestação de
serviços técnicos especializados para implantar programa de redução de perdas e evasão de receitas do
município de Maceió, no prazo de 60 meses. As obras iniciaram-se em 2010.
Em 31 de dezembro de 2010, o valor registrado era de R$ 11.228.
(a) Baixas dos bens do ativo intangível

A Companhia baixou, no exercício de 2010, bens dos ativos intangíveis de concessão no valor de R$ 15.857
(2009 – R$ 51.778), motivados por obsolescência, furtos e alienação e obras desativadas, poços
improdutivos e projetos economicamente inviáveis.

(b) Capitalização de juros e encargos financeiros
A capitalização ocorre durante o período no qual o ativo encontra-se em fase de construção, considerando a
taxa média ponderada dos empréstimos vigentes da data da capitalização.
Para casos de empréstimos ou financiamentos em moeda estrangeira, a Companhia os analisa como se
fossem tomados em moeda nacional, limitando a capitalização de juros e/ou variação cambial pelo montante
que seria capitalizado se os mesmos fossem feitos no mercado local.
Em 2010, a Companhia capitalizou juros e variação monetária, inclusive variação cambial nos ativos
intangíveis de concessão no valor de R$ 228.899 (2009 - R$ 51.625), durante o período no qual os ativos
eram apresentados como obras em andamento.

(c) Margem de construção
A Companhia atua como responsável primária pela construção e instalação da infraestrutura relacionada à
concessão, quer seja com seus próprios esforços ou por meio de contratação de terceiros, estando exposta,
significativamente, aos seus riscos e benefícios.
Dessa forma, a Companhia reconhece receita de construção, correspondente aos custos de construção
adicionados de uma margem bruta. Em geral as construções relacionadas com as concessões são
realizadas por terceiros contratados pela Companhia. Nesse caso a margem implícita da Companhia é
menor, em geral, para cobrir custos de fiscalização e administração, bem como, a assunção do risco
primário. A margem operada em 2010 foi feita com base em estudos, inclusive com comparação de margens
de construção de construtoras que atuam no segmento, custos da operadora e outros custos. Em 2010 a
margem apurada foi de 2,6%.
O valor líquido da amortização em 31 de dezembro de 2010 foi de R$ 33.485 (2009 - R$ 2.882).

(d) Desapropriações
Em decorrência da execução de obras prioritárias relacionadas aos sistemas de água e esgoto, houve
necessidade de desapropriações ou instituição de servidão de passagem em propriedades de terceiros,
cujos proprietários serão ressarcidos por meios amigáveis ou judiciais.
Os bens objeto dessas desapropriações deverão ser registrados nos ativos intangíveis de concessão
quando concretizada a operação. Em 2010, o valor referente às desapropriações foi de R$ 10.779 (2009 -
R$6.244).

(e) Ativos dados em garantia
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Companhia mantinha ativos relacionados aos contratos de
concessão no valor de R$ 249.034 dados em garantia ao Pedido de Parcelamento Especial - Paes (Nota 14).

(f) Parceria Público-Privada - PPP
A Sabesp e a CAB-Sistema Produtor Alto Tietê S/A, sociedade de propósito especifico formada pelas
empresas Galvão Engenharia S.A. e Companhia Águas do Brasil – CAB Ambiental, assinaram em junho de
2008, os contratos da Parceria Público Privada do Sistema Produtor Alto Tietê.
O contrato de prestação de Serviços tem prazo de 15 anos, com o propósito de ampliação da capacidade da
Estação de Tratamento de Água de Taiaçupeba, de 10 para 15 mil litros por segundo.
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o valor contábil registrado no intangível da Companhia, relacionado à
PPP ainda em fase de construção, é de R$ 353.468 e R$ 150.281 respectivamente.

12 Imobilizado

Controladora
1º de janeiro de 2008 31 de dezembro de 2008

Depreciação Depreciação
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Terrenos 103.209 - 103.209 106.227 - 106.227
Edificações 37.844 (23.098) 14.746 41.072 (24.328) 16.744
Equipamentos 107.542 (63.940) 43.602 116.178 (68.418) 47.760
Equipamentos de transporte 15.583 (15.118) 465 16.932 (15.760) 1.172
Móveis e utensílios 11.351 (7.379) 3.972 19.163 (12.829) 6.334
Outros 1.872 (756) 1.116 2.030 (857) 1.173

277.401 (110.291) 167.110 301.602 (122.192) 179.410

Controladora
31 de dezembro de 2009 31 de dezembro de 2010
Depreciação Depreciação

Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido
Terrenos 119.885 - 119.885 119.567 - 119.567
Edificações 41.224 (25.669) 15.555 41.014 (28.983) 12.031
Equipamentos 121.019 (75.469) 45.550 162.270 (90.804) 71.466
Equipamentos de transporte 18.194 (16.690) 1.504 20.025 (18.364) 1.661
Móveis e utensílios 25.752 (19.398) 6.354 26.831 (26.378) 453
Outros 2.590 (1.008) 1.582 2.590 (1.384) 1.206

328.664 (138.234) 190.430 372.297 (165.913) 206.384

Consolidado
1º de janeiro de 2008 31 de dezembro de 2008

Depreciação Depreciação
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Terrenos 103.209 - 103.209 106.227 - 106.227
Edificações 37.844 (23.098) 14.746 41.072 (24.328) 16.744
Equipamentos 107.542 (63.940) 43.602 116.178 (68.418) 47.760
Equipamentos de transporte 15.583 (15.118) 465 16.932 (15.760) 1.172
Móveis e utensílios 11.351 (7.379) 3.972 19.163 (12.829) 6.334
Outros 1.872 (756) 1.116 2.030 (857) 1.173

277.401 (110.291) 167.110 301.602 (122.192) 179.410

Consolidado
31 de dezembro de 2009 31 de dezembro de 2010
Depreciação Depreciação

Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido
Terrenos 119.885 - 119.885 119.567 - 119.567
Edificações 41.224 (25.669) 15.555 41.014 (28.983) 12.031
Equipamentos 121.019 (75.469) 45.550 162.270 (90.804) 71.466
Equipamentos de transporte 18.194 (16.690) 1.504 20.025 (18.364) 1.661
Móveis e utensílios 25.752 (19.398) 6.354 26.831 (26.378) 453
Outros 2.590 (1.008) 1.582 2.590 (1.384) 1.206
Obras em andamento - - - 43.222 - 43.222

328.664 (138.234) 190.430 415.519 (165.913) 249.606

A movimentação do imobilizado é a seguinte:

Controladora
1º de 31 de

janeiro Baixas e dezembro
de 2008 Adições alienações Depreciação de 2008

Terrenos 103.209 3.018 - - 106.227
Edificações 14.746 3.228 - (1.230) 16.744
Equipamentos 43.602 8.702 (66) (4.478) 47.760
Equipamentos de transporte 465 1.349 - (642) 1.172
Móveis e utensílios 3.972 7.845 (33) (5.450) 6.334
Outros 1.116 158 - (101) 1.173
Obras em andamento - - - - -

167.110 24.300 (99) (11.901) 179.410

Controladora
31 de 31 de

dezembro Baixas e dezembro
de 2008 Adições alienações Depreciação de 2009

Terrenos 106.227 14.193 (535) - 119.885
Edificações 16.744 172 (20) (1.341) 15.555
Equipamentos 47.760 4.870 (29) (7.051) 45.550
Equipamentos de transporte 1.172 1.262 - (930) 1.504
Móveis e utensílios 6.334 6.756 (167) (6.569) 6.354
Outros 1.173 564 (4) (151) 1.582
Obras em andamento - - - - -

179.410 27.817 (755) (16.042) 190.430

Controladora
31 de 31 de

dezembro Baixas e dezembro
de 2009 Adições alienações Depreciação de 2010

Terrenos 119.885 - (318) - 119.567
Edificações 15.555 - (210) (3.314) 12.031
Equipamentos 45.550 41.251 - (15.335) 71.466
Equipamentos de transporte 1.504 1.831 - (1.674) 1.661
Móveis e utensílios 6.354 1.079 - (6.980) 453
Outros 1.582 - - (376) 1.206
Obras em andamento - - - - -

190.430 44.161 (528) (27.679) 206.384

Consolidado
1º de 31 de

janeiro Baixas e dezembro
de 2008 Adições alienações Depreciação de 2008

Terrenos 103.209 3.018 - - 106.227
Edificações 14.746 3.228 - (1.230) 16.744
Equipamentos 43.602 8.702 (66) (4.478) 47.760
Equipamentos de transporte 465 1.349 - (642) 1.172
Móveis e utensílios 3.972 7.845 (33) (5.450) 6.334
Outros 1.116 158 - (101) 1.173

167.110 24.300 (99) (11.901) 179.410

Consolidado
31 de 31 de

dezembro Baixas e dezembro
de 2008 Adições alienações Depreciação de 2009

Terrenos 106.227 14.193 (535) - 119.885
Edificações 16.744 172 (20) (1.341) 15.555
Equipamentos 47.760 4.870 (29) (7.051) 45.550
Equipamentos de transporte 1.172 1.262 - (930) 1.504
Móveis e utensílios 6.334 6.756 (167) (6.569) 6.354
Outros 1.173 564 (4) (151) 1.582
Obras em andamento - - - - -

179.410 27.817 (755) (16.042) 190.430

Controladora e Consolidado
31 de 31 de

dezembro Baixas e dezembro
de 2009 Adições alienações Depreciação de 2010

Terrenos 119.885 - (318) - 119.567
Edificações 15.555 - (210) (3.314) 12.031
Equipamentos 45.550 41.251 - (15.335) 71.466
Equipamentos de transporte 1.504 1.831 - (1.674) 1.661
Móveis e utensílios 6.354 1.079 - (6.980) 453
Outros 1.582 - - (376) 1.206
Obras em andamento - 43.222 - - 43.222

190.430 87.383 (528) (27.679) 249.606

(a) Depreciação
As taxas de depreciação são revisadas anualmente. Em 2009, a Companhia ajustou suas taxas de depreciação
que foram aplicadas prospectivamente a partir de 1º de janeiro de 2009. As taxas de depreciação anual são as
seguintes: Edificações 2%; equipamentos 5%; equipamentos de transportes 10% e móveis e utensílios 6,7%.

13 Empréstimos e Financiamentos

Controladora
2010 2009
Não Não

Instituição financeira Circulante Circulante Total Circulante Circulante Total
PAÍS      
União Federal / Banco do Brasil 316.541 818.359 1.134.900 288.833 1.127.136 1.415.969
Debêntures 6ª Emissão - - - 225.380 - 225.380
Debêntures 7ª Emissão - - - 121.165 - 121.165
Debêntures 8ª Emissão 465.086 - 465.086 - 417.862 417.862
Debêntures 9ª Emissão 33.333 198.242 231.575 - 223.741 223.741
Debêntures 10ª Emissão - 279.497 279.497 - 274.476 274.476
Debêntures 11ª Emissão - 1.205.451 1.205.451 - - -
Debêntures 12ª Emissão - 499.715 499.715 - - -
Caixa Econômica Federal 91.031 783.426 874.457 78.871 679.992 758.863
Notas Promissórias - 599.755 599.755 - 898.447 898.447
FIDC - SABESP I 13.889 - 13.889 55.556 13.889 69.445
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES 43.403 40.518 83.921 42.857 83.940 126.797

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
BAIXADA SANTISTA - 130.474 130.474 - 130.473 130.473

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES PAC 1.649 44.352 46.001 - 14.602 14.602

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
ONDA LIMPA - 246.986 246.986 - - -

Outros 2.816 3.850 6.666 3.276 11.575 14.851
Juros e Encargos 141.991 - 141.991 112.297 7.961 120.258
TOTAL DO PAÍS 1.109.739 4.850.625 5.960.364 928.235 3.884.094 4.812.329
EXTERIOR     
Inter-American Development Bank -
BID US$ 344.898 mil (dez/09
US$ 374.647 mil) 63.185 511.484 574.669 64.250 588.085 652.335

Euro Bônus - US$ 140.000 mil
(dez/09 - US$ 140.000 mil) - 232.612 232.612 - 243.001 243.001

Euro Bônus - US$ 350.000 mil - 576.107 576.107 - - -
JBIC -Iene 21.316.000 mil
(dez/09 - Iene 21.316.000 mil) 11.810 425.168 436.978 - 400.932 400.932

BID 1983AB - US$ 250.000 mil
(dez/09 - US$ 250.000 mil) 39.893 373.575 413.468 - 431.911 431.911

Juros e Encargos 15.089 5 15.094 17.462 - 17.462
TOTAL DO EXTERIOR 129.977 2.118.951 2.248.928 81.712 1.663.929 1.745.641
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS
E FINANCIAMENTOS 1.239.716 6.969.576 8.209.292 1.009.947 5.548.023 6.557.970

Cotação de 31 de dezembro de 2010 US$1,6662 Iene 0,0205, (em 31 de dezembro 2009: US$ 1,7412; Iene
0,018809)
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Consolidado
2010 2009
Não Não

Instituição financeira Circulante Circulante Total Circulante Circulante Total
PAÍS      
União Federal / Banco do Brasil 316.541 818.359 1.134.900 288.833 1.127.136 1.415.969
Debêntures 6ª Emissão - - - 225.380 - 225.380
Debêntures 7ª Emissão - - - 121.165 - 121.165
Debêntures 8ª Emissão 465.086 - 465.086 - 417.862 417.862
Debêntures 9ª Emissão 33.333 198.242 231.575 - 223.741 223.741
Debêntures 10ª Emissão - 279.497 279.497 - 274.476 274.476
Debêntures 11ª Emissão - 1.205.451 1.205.451 - - -
Debêntures 12ª Emissão - 499.715 499.715 - - -
Caixa Econômica Federal 91.031 783.426 874.457 78.871 679.992 758.863
Notas Promissórias - 599.755 599.755 - 898.447 898.447
FIDC - SABESP I 13.889 - 13.889 55.556 13.889 69.445
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES 43.403 40.518 83.921 42.857 83.940 126.797

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
BAIXADA SANTISTA - 130.474 130.474 - 130.473 130.473

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES PAC 1.649 44.352 46.001 - 14.602 14.602

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
ONDA LIMPA - 246.986 246.986 - - -

Mútuo Foz do Brasil - 52.896 52.896 - - -
Santander 2.427 - 2.427 - - -
Outros 2.816 3.850 6.666 3.276 11.575 14.851
Juros e Encargos 141.991 - 141.991 112.297 7.961 120.258
TOTAL DO PAÍS 1.112.166 4.903.521 6.015.687 928.235 3.884.094 4.812.329
EXTERIOR     
Inter-American Development Bank -
BID US$ 344.898 mil ( dez/09 -
US$ 374.647 mil) 63.185 511.484 574.669 64.250 588.085 652.335

Euro Bônus - US$ 140.000 mil
(dez/09 - US$ 140.000 mil) - 232.612 232.612 - 243.001 243.001

Euro Bônus - US$ 350.000 mil - 576.107 576.107 - - -
JBIC - Iene 21.316.000 mil
(dez/09 - Iene 21.316.000 mil) 11.810 425.168 436.978 - 400.932 400.932

BID 1983AB - US$ 250.000 mil
(dez/09 - US$ 250.000 mil) 39.893 373.575 413.468 - 431.911 431.911

Juros e Encargos 15.089 5 15.094 17.462 - 17.462
TOTAL DO EXTERIOR 129.977 2.118.951 2.248.928 81.712 1.663.929 1.745.641
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS
E FINANCIAMENTOS 1.242.143 7.022.472 8.264.615 1.009.947 5.548.023 6.557.970

Cotação de 31 de dezembro de 2010 US$1,6662 Iene 0,0205, (em 31 de dezembro 2009: US$ 1,7412; Iene
0,018809)

Controladora
Vencto. Taxa Anual Atualização

 Garantias Final de Juros Monetária
União Federal / Banco do Brasil GOV.EST.S.PAULO

E REC.PRÓPRIOS 2014 8,50% UPR
Debêntures 8ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2011 10,75% IGP-M
Debêntures 9ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2015 CDI + 2,75% e 12,87% IPCA
Debêntures 10ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2020 TJLP +1,92 e 9,53% IPCA
Debêntures 11ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2015 DI + 1,95% e DI + 1,4%
Debêntures 12ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2025 TR + 9,5%
Caixa Econômica Federal RECURSOS PRÓPRIOS 2011/32 5% a 9,5% UPR
Notas Promissórias - 5ª emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2011 CDI + 0,65%
FIDC - SABESP I RECURSOS PRÓPRIOS 2011 CDI + 0,70%
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES RECURSOS PRÓPRIOS 2013 3% + TJLP LIMITE 6%

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
BAIXADA SANTISTA RECURSOS PRÓPRIOS 2019 2,5% + TJLP LIMITE 6%

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES PAC RECURSOS PRÓPRIOS 2023 2,15% + TJLP LIMITE 6%

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
ONDA LIMPA RECURSOS PRÓPRIOS 2025 1,92% + TJLP LIMITE 6%

Fundo Estadual de
Recursos Hídricos - FEHIDRO  2011 TJLP + 6%

Prefeitura Municipal
de Caraguatatuba  2011 CDI

Presidente Prudente  2018 12% UPR
EXTERIOR    
Inter-American VAR. CESTA
Development Bank - MOEDAS +
BID 713 GOVERNO FEDERAL 2017 3,19%  US$

Inter-American Development Bank -
BID 896 GOVERNO FEDERAL 2016 3,00% US$

Inter-American Development Bank -
BID 1212 GOVERNO FEDERAL 2025 3,52% US$

International Bank for Reconstruction
and Development - BIRD GOVERNO FEDERAL 2034 0,43% US$

Euro Bônus - 140 - 2016 7,50% US$
Euro Bônus - 350 - 2020 6,30% US$
A B Loan - 2023 2,49 a 2,99% US$
JICA (JBIC) GOVERNO FEDERAL 2029 1,8% E 2,5% Iene

Consolidado
Vencto. Taxa Anual Atualização

 Garantias Final de Juros Monetária
União Federal / Banco do Brasil GOV.EST.S.PAULO

E REC.PRÓPRIOS 2014 8,50% UPR
Debêntures 8ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2011 10,75% IGP-M
Debêntures 9ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2015 CDI + 2,75% e 12,87% IPCA
Debêntures 10ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2020 TJLP +1,92 e 9,53% IPCA
Debêntures 11ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2015 DI + 1,95% e DI + 1,4%
Debêntures 12ª Emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2025 TR + 9,5%
Caixa Econômica Federal RECURSOS PRÓPRIOS 2011/32 5% a 9,5% UPR
Notas Promissórias - 5ª emissão RECURSOS PRÓPRIOS 2011 CDI + 0,65%
FIDC - SABESP I RECURSOS PRÓPRIOS 2011 CDI + 0,70%
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES RECURSOS PRÓPRIOS 2013 3% + TJLP LIMITE 6%

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
BAIXADA SANTISTA RECURSOS PRÓPRIOS 2019 2,5% + TJLP LIMITE 6%

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES PAC RECURSOS PRÓPRIOS 2023 2,15% + TJLP LIMITE 6%

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
ONDA LIMPA RECURSOS PRÓPRIOS 2025 1,92% + TJLP LIMITE 6%

Fundo Estadual de
Recursos Hídricos - FEHIDRO  2011 TJLP + 6%

Prefeitura Municipal
de Caraguatatuba  2011 CDI

Presidente Prudente  2018 12% UPR
Mútuo Foz do Brasil - 2012 CDI + 1,75 + IOF
Santander - 2011 CDI
EXTERIOR    
Inter-American VAR. CESTA
Development Bank -  MOEDAS +
BID 713 GOVERNO FEDERAL 2017 3,19% US$

Inter-American Development Bank -
BID 896 GOVERNO FEDERAL 2016 3,00% US$

Inter-American Development Bank -
BID 1212 GOVERNO FEDERAL 2025 3,52% US$

BIRD GOVERNO FEDERAL 2034 0,43% US$
Euro Bônus - 140 - 2016 7,50% US$
Euro Bônus - 350 - 2020 6,30% US$
A B Loan - 2023 2,49 a 2,99% US$
JICA (JBIC) GOVERNO FEDERAL 2029 1,8% e 2,5% Iene

(i) Demonstração da taxa anual de juros que estão sintetizados no quadro geral por contrato:

2010 2009
Não Taxa de Não Taxa de

 Circulante Circulante Total Juros Circulante Circulante Total Juros
BID Contrato 713 41.432 248.587 290.019 3,19% 41.517 290.622 332.139 4,14%
BID Contrato 896 4.628 23.142 27.770 3,00% 4.837 29.020 33.857 3,00%
BID Contrato 1212 17.125 239.755 256.880 3,52% 17.896 268.443 286.339 4,66%
Jica Consultoria 6.761 243.414 250.175 1,80% - 229.539 229.539 1,80%
Jica Obra 5.049 181.754 186.803 2,50% - 171.393 171.393 2,50%
BID 1983 A 12.817 152.516 165.333 2,99% - 174.120 174.120 3,79%
Bid 1983 B1 16.662 148.739 165.401 2,69% - 174.120 174.120 3,49%
BID 1983 B2 10.414 72.320 82.734 2,49% - 87.060 87.060 3,29%

(ii) Em conformidade com a CPC 08 foi elaborado o quadro abaixo com objetivo de demonstrar os efeitos anuais nas
despesas financeiras decorrentes dos custos de captação na taxa efetiva de juros.

Controladora
2017

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 em diante Total TIR anual
Debêntures 8ª emissão 2ª série 643 - - - - - - 643
Debentures 9ª emissão 1 ª série 332 333 278 - - - - 943 0,027822
Debentures 9ª emissão 2 ª série 255 256 256 257 214 - - 1.238 0,017851
Debentures 10ª emissão 1 ª série 37 37 37 37 37 37 144 366 0,003956
Debentures10ª emissão 2 ª série 39 39 39 39 39 39 156 390 0,003944
Debentures 10ª emissão 3 ª série 55 55 55 55 55 55 215 545 0,003966
Debentures 11ª emissão 1 ª série 1.545 1.548 1.551 1.554 389 - - 6.587 0,016015
Debentures 11ª emissão 2 ª série 1.313 1.317 330 - - - - 2.960 0,027176
Debentures 12ª emissão série Única 20 20 20 20 20 20 166 286 0,000062
Notas Promissórias 245 - - - - - - 245 0,021118
BNDES Onda Limpa 26 26 26 26 26 26 212 368 0,002184
AB Loan A 103 103 103 103 104 104 666 1.286 0,005301
AB Loan B1 129 129 129 129 129 130 443 1.218 0,006621
AB Loan B2 77 77 78 78 78 78 110 576 0,007939
Euro Bonus -140 - - - - - 655 - 655
Euro Bonus -350 703 703 704 705 706 707 2.835 7.063 0,009866
BIRD 19 19 19 19 19 19 328 442 0,000888
Total 5.541 4.662 3.625 3.022 1.816 1.870 5.275 25.811

(iii) Cronograma de liquidação
Abertura dos vencimentos dos valores contabilizados empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2010.
Valores em R$ mil

Controladora
2017

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 em diante Total
PAÍS        
Banco do Brasil 316.541 344.534 375.002 98.823 - - - 1.134.900
Caixa Econômica
Federal 91.031 102.191 103.579 64.975 42.894 41.438 428.349 874.457

Debêntures 498.419 235.880 580.795 369.628 392.343 80.366 523.893 2.681.324
Notas Promissórias - 599.755 - - - - - 599.755
FIDC - SABESP I 13.889 - - - - - - 13.889
BNDES 43.403 36.395 4.123 - - - - 83.921
BNDES
BAIXADA SANTISTA - 16.309 16.309 16.309 16.309 16.309 48.929 130.474

BNDES PAC 1.649 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 24.992 46.001
BNDES ONDA LIMPA - 14.249 18.999 18.999 18.999 18.999 156.741 246.986
Outros 2.816 519 452 490 552 622 1.215 6.666
Juros e Encargos 141.991 - - - - - - 141.991
Em moeda nacional 1.109.739 1.353.704 1.103.131 573.096 474.969 161.606 1.184.119 5.960.364
EXTERIOR        
BID 63.185 63.185 63.185 63.185 63.185 63.185 195.559 574.669
Euro Bônus - - - - - 232.612 576.107 808.719
JBIC 11.810 23.620 23.620 23.620 23.620 23.620 307.068 436.978
BID 1983AB 39.893 39.568 39.568 39.568 39.568 39.568 175.735 413.468
Juros e Encargos 15.089 5 - - - - - 15.094
Em moeda
estrangeira 129.977 126.378 126.373 126.373 126.373 358.985 1.254.469 2.248.928

Total Geral 1.239.716 1.480.082 1.229.504 699.469 601.342 520.591 2.438.588 8.209.292

Consolidado
2017

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 em diante Total
PAÍS        
Banco do Brasil 316.541 344.534 375.002 98.823 - - - 1.134.900
Caixa
Econômica Federal 91.031 102.191 103.579 64.975 42.894 41.438 428.349 874.457

Debêntures 498.419 235.880 580.795 369.628 392.343 80.366 523.893 2.681.324
Notas Promissórias - 599.755 - - - - - 599.755
FIDC - SABESP I 13.889 - - - - - - 13.889
BNDES 43.403 36.395 4.123 - - - - 83.921
BNDES
BAIXADA SANTISTA - 16.309 16.309 16.309 16.309 16.309 48.929 130.474

BNDES PAC 1.649 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 24.992 46.001
BNDES ONDA LIMPA - 14.249 18.999 18.999 18.999 18.999 156.741 246.986
Mútuo Foz do Brasil - 52.896 - - - - - 52.896
Santander 2.427 - - - - - - 2.427
Outros 2.816 519 452 490 552 622 1.215 6.666
Juros e Encargos 141.991 - - - - - - 141.991
Em moeda nacional 1.112.166 1.406.600 1.103.131 573.096 474.969 161.606 1.184.119 6.015.687
EXTERIOR        
BID 63.185 63.185 63.185 63.185 63.185 63.185 195.559 574.669
Euro Bônus - - - - - 232.612 576.107 808.719
JBIC 11.810 23.620 23.620 23.620 23.620 23.620 307.068 436.978
BID 1983AB 39.893 39.568 39.568 39.568 39.568 39.568 175.735 413.468
Juros e Encargos 15.089 5 - - - - - 15.094
Em moeda
estrangeira 129.977 126.378 126.373 126.373 126.373 358.985 1.254.469 2.248.928

Total Geral 1.242.143 1.532.978 1.229.504 699.469 601.342 520.591 2.438.588 8.264.615

(a) Banco do Brasil
Em março de 1994, foi realizado o refinanciamento dos contratos de empréstimo existentes com a Caixa
Econômica Federal, a qual cedeu os direitos creditórios para o Governo Federal, tendo o Banco do Brasil
como agente financeiro. Nos termos do contrato firmado com a União, os pagamentos são realizados pelo
Sistema Price, indexados mensalmente pela variação da UPR - Unidade Padrão de Referência, igual à TR -
Taxa de Referência emitida pelo Governo, acrescidos de juros de 8,5% a.a. Os juros e o principal são pagos
mensalmente com vencimento final em 2014. A garantia para esse financiamento é dada pelo Governo do
Estado de São Paulo, por meio de suas receitas e por receitas próprias da Companhia.

(b) Debêntures
(i) 6ª emissão

Em 17 de setembro de 2004, a Companhia registrou junto à CVM programa de valores mobiliários no
valor total de R$ 1.500.000. Como parte desse programa, a Companhia emitiu, em 1º. de setembro de
2004, 600.000 debêntures, distribuídas em três séries, sem repactuação, ao valor nominal de R$ 1,
perfazendo um total de R$ 600.000. A data da liquidação financeira da operação foi 21 de setembro de
2004 para a 1ª. Série, e 22 de setembro de 2004 para as 2ª. e 3ª. Séries.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Pagamento
Quantidade Atualização Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª Série 231.813 - CDI+1,75% a.a. Semestral Parcela Única Set/2007
2ª Série 188.267 IGP-M 11% a.a. Anual Parcela Única Set/2009
3ª Série 179.920 IGP-M 11% a.a. Anual Parcela Única Set/2010

As despesas de juros foram de R$ 17.296 e R$ 26.999, em 2009 e 2008, respectivamente, referentes
à 2ª Série, e R$ 24.424 e R$ 18.479, em 2009 e 2010, respectivamente, referentes à 3ª Série.
Em 30 de setembro de 2007, foi efetuado o pagamento integral da 1ª série da 6ª emissão de
debêntures. Em 1º de setembro de 2009 ocorreu a liquidação integral da 6ª emissão de debêntures, 2ª
série.
Em 01 de setembro de 2010 ocorreu a liquidação integral da 6ª emissão de debêntures 3ª série.

(ii) 7ª emissão
Dentro do programa registrado junto à CVM em 17 de setembro de 2004, a Companhia emitiu, em 1º
de março de 2005, 300.000 debêntures distribuídas em duas séries, sem repactuação, ao valor
nominal de R$ 1, perfazendo um total de R$ 300.000. A data da liquidação financeira da operação foi
14 de março de 2005.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Pagamento
Quantidade Atualização Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª Série 200.000 - CDI+1,5% a.a. Semestral Parcela Única Mar/2009
2ª Série 100.000 IGP-M 10,80% a.a. Anual Parcela Única Mar/2010

As despesas de juros foram de R$ 4.611 e R$ 27.171 em 2009 e 2008, respectivamente, referentes à
1ª Série, e R$ 13.015 e R$ 2.349, em 2009 e 2010, respectivamente, referentes à 2ª Série.
Em 01 de março de 2009 ocorreu a liquidação integral da 7ª emissão de debêntures, 1ª série.
Em 01 de março de 2010 ocorreu a liquidação integral da 7ª emissão de debêntures 2ª série.

(iii) 8ª emissão
Dando encerramento ao programa registrado na CVM em 17 de setembro de 2004, a Companhia
emitiu, em 1º de junho de 2005, 700.000 debêntures, utilizando a opção de aumento da quantidade de
debêntures permitida em até 20%, disposto no parágrafo 2º. do artigo 14 da Instrução CVM nº. 400/03,
distribuídas em duas séries, sem repactuação, ao valor nominal de R$ 1, perfazendo um total de R$
700.000. A data da liquidação financeira da operação foi 24 de junho de 2005. O valor captado
destinou-se à liquidação do contrato de Eurobônus.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Pagamento
Número Atualização Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª Série 350.000 - CDI+1,5% a.a. Semestral Parcela única Junho de 2009
2ª Série 350.000 IGP-M 10,75% a.a. Anual Parcela única Junho de 2011

As despesas de juros foram de R$ 18.520 e R$ 47.580 em 2009 e 2008, respectivamente, referentes à
1ª série, e R$ 44.441 e R$ 49.863 em 2009 e 2010, respectivamente, referentes à 2ª série.
Em 01 de junho de 2009 ocorreu a liquidação integral da 8ª emissão de debêntures, 1ª série.

(iv) 9ª emissão
Em 23 de outubro de 2008, a Companhia registrou na CVM programa de valores mobiliários no
montante de até R$ 3.000.000 (três bilhões de reais) e realizou a Oferta Pública de Debêntures
Simples, da espécie quirografária, não conversíveis em ações, da 9ª emissão , no âmbito do referido
programa.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Atuali- Pagamento
Número zação Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª Série 100.000 - CDI+ Semestral Anualmente 15 de
2,75% a.a. (a partir de 15 de outubro

outubro de 2011) de 2013
2ª Série 100.000 IPCA 12,87% a.a. Anual Anualmente 15 de

(a partir de 15 de outubro
outubro de 2013) de 2015

As amortizações ocorrerão em 3 parcelas anuais, iguais e consecutivas, sendo a primeira com
vencimento em 15 de outubro de 2011 para a 1ª série e 15 de outubro de 2013 para a 2ª série.
A liquidação financeira da 1ª série ocorreu em 7 de novembro de 2008 e da 2ª série em 10 de
novembro de 2008.
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Os recursos financeiros captados com essa emissão destinaram-se ao refinanciamento de dívidas
vincendas.
As despesas de juros foram de R$ 12.546 e R$ 12.354 em 2009 e 2010, respectivamente referentes à
1ª série e de R$ 16.120 e de R$ 16.993, respectivamente, referente à 2ª série.
“Covenants” financeiros das 6ª, 7ª, 8ª e 9ª emissão de debêntures:
• Liquidez corrente ajustada (ativo circulante dividido pelo passivo circulante, excluída do passivo

circulante a parcela registrada no circulante das dívidas do não circulante contraídas pela
Companhia) maior que 1,0.

• Ebitda/Despesas Financeiras igual ou superior a 1,5.
• A falta de cumprimento dessas obrigações somente ficará caracterizada quando verificada nas

suas demonstrações financeiras trimestrais, por no mínimo dois trimestres consecutivos, ou
ainda por dois trimestres não consecutivos dentro de um período de doze meses.

Na falta de observância dos “covenants” deverá o agente fiduciário convocar no prazo de 48 horas da
data que tomar conhecimento do ocorrido, uma assembléia geral de debenturistas para deliberar
sobre a declaração do vencimento antecipado das debêntures.

(v) 10ª emissão
Em 15 de novembro de 2009 a Companhia promoveu o lançamento de 100 debêntures, mediante
subscrição exclusiva pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Essas
debêntures foram distribuídas em três séries, não conversíveis em ações, pelo valor nominal de R$
2.753,70, perfazendo um total de R$ 275.370. A liquidação financeira da operação ocorreu em 15 de
dezembro de 2009, para todas as séries.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Atuali- Pagamento
Número zação Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª Série 28 - TJLP + Trimestral
1,92% a.a. até nov/2012 Mensal (a partir

e a partir dessa de dezembro Novembro
data mensal de 2012) de 2020

2ª Série 30 IPCA 9,53% a.a. Anual Anual (a partir de Dezembro
dezembro de 2013) de 2020

3ª Série 42 - TJLP + Trimestral
1,92% a.a. até nov/2012 Mensal (a partir

e a partir dessa de dezembro Novembro
data mensal de 2012) de 2020

Os recursos financeiros captados nesta emissão destinam-se a investimentos da Companhia em
sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos nos projetos: ETA Rio Grande,
Litoral Norte, Vale do Paraíba e da Mantiqueira, Bacia do Piracicaba-Capivari-Jundiai e Programa de
Redução de Perdas.
As despesas de juros foram de R$ 755 e R$ 6.016 em 2009 e 2010, respectivamente referentes à 1ª
série, R$ 207 e R$ 9.156, referentes à 2ª série e R$ 1.132 e R$ 9.025, respectivamente, referentes à 3ª
série.
“Covenants” financeiros
• EBITDA/ROL: igual ou superior a 38%
• EBITDA/Despesas Financeiras: igual ou superior a 2,35%.
• Dívida Bancária Líquida/Ebitda: igual ou superior a 3,65%.

(vi) 11ª Emissão de debêntures
Em 01 de março de 2010 a Companhia emitiu a 11ª emissão de debêntures e em 30 de abril de 2010
e 03 de maio de 2010 ocorreu a liquidação financeira de 1ª e 2ª séries, respectivamente, através de
Oferta Pública, os recursos obtidos serão destinados para resgatar antecipadamente as noventa notas
promissórias comerciais emitidas pelas Emissora em 1º de dezembro de 2009, cujas características
são:

Atuali- Pagamento
Número zação Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª Série 810.000 - DI+ Semestral
1,95% a.a. (setembro Anual (a partir de Março

e março) março de 2013) de 2015
2ª Série 405.000 - DI + Semestral

1,40% a.a.. (setembro Anual (a partir de Março
e março) março de 2012) de 2013

As despesas de juros em 2010 foram de R$ 80.077 referentes à 1ª série e R$ 38.103 referentes à 2ª
série.
“Covenants” financeiros da 11ª emissão de debêntures:
• Liquidez corrente ajustada (ativo circulante dividido pelo passivo circulante, excluída do passivo

circulante a parcela registrada no circulante das dívidas do não circulante contraídas pela
Companhia) maior que 1,0.

• Ebitda/Despesas Financeiras igual ou superior a 1,5.
• A falta de cumprimento dessas obrigações somente ficará caracterizada quando verificada nas

suas demonstrações financeiras trimestrais, por no mínimo dois trimestres consecutivos, ou
ainda por dois trimestres não consecutivos dentro de um período de doze meses.

Na falta de observância dos “covenants” deverá o agente fiduciário convocar no prazo de 48 horas da
data que tomar conhecimento do ocorrido, uma assembléia geral de debenturistas para deliberar
sobre a declaração do vencimento antecipado das debêntures.

(vii) 12ª Emissão de debêntures
A Sabesp emitiu R$ 500 milhões em debêntures para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço), em uma operação com a Carteira de Saneamento do Fundo. Os recursos irão custear obras
de programas estruturantes da Sabesp, essenciais para atingir a meta de universalizar os serviços de
saneamento no Estado de São Paulo até 2018. Entre os programas que receberão a verba estão o
Vida Nova (Mananciais), Programa Metropolitano de Água, Programa Metropolitano de Esgoto,
Programas de Água e Esgotos do Interior e Litoral.
Inicialmente foram liberados R$ 170 milhões e o restante está aplicado em conta bloqueada, cujo
resgate será efetuado em 2 parcelas, em 6 e 12 meses da data da operação, através de comprovação
da realização dos investimentos pela Sabesp.
Entre as exigências da Carteira de Saneamento para aprovação da operação está a destinação de
60% dos investimentos vinculados à operação em áreas carentes.
Essa operação ocorreu em 22 de setembro de 2010, com a emissão e integralização da 12ª emissão
de debêntures, através de Oferta Pública de Esforço Restrito, conforme Instrução CVM nº 476,
debêntures simples, não conversíveis em ações, cujas características são:

Atuali- Pagamento
Número zação Juros de Juros Amortização Vencimento

Série Única 500.000 - TR+ Mensal
9,5% a.a. (a partir Mensal (a

de julho/10) partir de Julho/14) Junho/2025

As despesas de juros foram de R$ 26.879, referentes à série única.
“Covenants” financeiros da 12ª emissão de debêntures:
• Liquidez corrente ajustada (ativo circulante dividido pelo passivo circulante, excluída do passivo

circulante a parcela registrada no circulante das dívidas do não circulante contraídas pela
Companhia) maior que 1,0.

• Ebitda/Despesas Financeiras igual ou superior a 1,5.
• A falta de cumprimento dessas obrigações somente ficará caracterizada quando verificada nas

suas demonstrações financeiras trimestrais, por no mínimo dois trimestres consecutivos, ou
ainda por dois trimestres não consecutivos dentro de um período de doze meses.

Na falta de observância dos “covenants” deverá o agente fiduciário convocar no prazo de 48 horas da
data que tomar conhecimento do ocorrido, uma assembléia geral de debenturistas para deliberar
sobre a declaração do vencimento antecipado das debêntures.

(c) Caixa Econômica Federal - Programa Pró-Saneamento
(i) Modalidade água e esgoto

Foram firmados diversos contratos entre 1996 e 2004, pelo programa Pró-Saneamento, com a
finalidade de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
envolvendo diversos municípios do Estado de São Paulo e a Capital. A garantia para esses contratos é
a arrecadação proveniente do pagamento das tarifas diárias de água e esgoto, até o valor total da
dívida.
Os prazos de amortização previstos nos contratos são de 120 a 180 meses, a partir do início da fase de
retorno.
O saldo em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 607.638 (2009 - R$ 637.611), sendo o valor a utilizar
desses contratos de R$ 131.059.
Os encargos contratuais são os seguintes:

Contrato assinado em: 1996 1997 1998 a 2004
Taxa de juros 9,5% a.a. 6,5% a 8,0% a.a. 6,5% a 8,0% a.a.
Na fase de carência:
Taxa de risco 1,0% a.a. sobre o 1,0% a.a. sobre o 0,6% a.a. ou 2% a.a.

valor desembolsado valor desembolsado sobre o saldo devedor
Taxa de administração 0,12% a.m. sobre o 2,0% a.a. sobre o 1,0% a.a. sobre o valor

valor do contrato valor desembolsado desembolsado ou 2% a.a.
sobre o saldo devedor

para os contratos assinados
entre 2003 e 2004

Na fase de retorno:
Taxa de administração Diferença entre o

cálculo da prestação
e a taxa de 10,5%
a.a. menos a taxa 1,0% a.a. sobre o 1,0% a.a. sobre o

de 9,5% a.a. saldo devedor saldo devedor

(ii) Modalidade Pró-Sanear
Em 1997, 1998 e 2008 foram firmados contratos pelo programa Pró-Sanear para a execução de
melhorias dos serviços de água e esgoto, com participação comunitária, em diversos municípios da
Região Metropolitana de São Paulo. A garantia para esses contratos é a arrecadação proveniente do
pagamento das tarifas de água e esgoto, até o valor total da dívida. O prazo de amortização previsto é
de 180 meses a partir do início da fase de retorno. O saldo em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 16.752
(31 de dezembro de 2009 – R$18.978).
Encargos financeiros previstos:
• taxa de juros - 5,0% a.a.;
• taxa de administração (fase de carência) - 2,0% a.a. sobre o saldo devedor em aberto;
• taxa de administração (fase de amortização) - 1,0% a.a. sobre o saldo devedor em aberto;
• taxa de risco (fase de carência) - 1,0% a.a. sobre o desembolso.

(iii) Modalidade PAC
Nos anos de 2007 e 2008 foram firmados contratos com vários municípios, no âmbito do Programa
Saneamento para Todos (PAC) com recursos do FGTS. A garantia para esses contratos é um fluxo
mensal da arrecadação tarifária correspondente a no mínimo três vezes o valor de um encargo
mensal. O prazo de amortização é de 240 meses a partir do início da fase de retorno. O saldo em 31 de
dezembro de 2010 é de R$ 250.067 (31 de dezembro de 2009 - R$ 102.274 ), sendo o montante a
utilizar de R$ 1.012.258.
Encargos financeiros previstos:
• taxa de juros – 6% a.a.;
• taxa de administração – 1,05% a.a. durante toda a vigência do contrato;
• taxa de risco – 0,3% a.a. sobre o saldos devedores atualizados.

Compromissos financeiros - “Covenants”
Através do Acordo de Melhoria de Desempenho, são estabelecidas metas para indicadores
financeiros (perdas de faturamento, evasão de receitas, disponibilidade de caixa e redução dos dias
de comprometimento do contas a receber) e operacionais que, com base nos dois últimos anos, são
projetados anualmente para os cinco anos seguintes.
O não cumprimento de 4 das 8 cláusulas de covenants levará ao vencimento antecipado do contrato.

(d) BNDES
Contrato 01.2.619.3.1 – Firmado em agosto de 2002, no valor total de até R$ 60.000, com a finalidade de
financiar parte da contrapartida da Companhia na execução do Projeto de Despoluição do Rio Tietê – Etapa
II, objeto do contrato de empréstimo nº 1212/OC – BR, firmado com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.O contrato encontra-se em fase de execução de obras, e o saldo devedor em aberto
em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 20.980 (31 de dezembro de 2009 - R$ 31.699).
Contrato de repasse 10/669.748-6 no valor de R$ 180.000, encontra-se em fase de execução de obras, e em
31 de dezembro de 2010 o saldo devedor é R$ 62.941 (R$ 95.098 em 31 de dezembro de 2009). Os recursos
são repassados pelo BNDES aos agentes e destes para a Companhia. O contrato de repasse tem a mesma
finalidade que o contrato entre o BNDES e a Companhia, e os encargos e amortizações são iguais para
ambos, sendo:
Juros – Compostos pela TJLP limitada a 6% a.a., acrescida de “spread” de 3% a.a., a serem pagos
trimestralmente durante o período de carência, e mensalmente na fase de retorno. A parcela da TJLP que
exceder a 6% a.a. será incorporada ao saldo devedor em aberto.
A amortização dos contratos foi iniciada em setembro de 2005, com pagamento mensal e término previsto
para fevereiro de 2013.
A garantia para os contratos é a vinculação de parte da receita proveniente da prestação de serviços de
água e esgoto.
Compromissos financeiros – “Covenants”
• Liquidez corrente ajustada: maior que 1,0.
• Ebitda / Receita Operacional Líquida: igual ou superior a 38%.
• Ligações totais (água e esgoto) /funcionários próprios: igual ou superior a 520.
• Ebitda /Serviço da dívida: igual ou superior a 1,5.
• PL /Exigível Total: igual ou superior a 0,8.
O não cumprimento das cláusulas de “covenants” levará ao vencimento antecipado do contrato.
A Companhia obteve junto ao BNDES, em caráter excepcional, a suspensão por 13 meses, a partir de
dezembro de 2010, da exigência de cumprimento das obrigações especiais estabelecidas nos contratos.

(e) BNDES Baixada Santista
Em novembro de 2007, foi assinado contrato de financiamento junto ao BNDES para o Programa de
Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista, no valor de R$ 129.973 com juros de
2,5% ao ano mais TJLP limitada a 6%.
A amortização está prevista em 96 prestações mensais e sucessivas, tendo início em janeiro de 2012 e
término em dezembro de 2019.
Parcela da receita da Companhia é dada como garantia a este contrato.
O contrato encontra-se em fase de execução de obras, e o saldo devedor em aberto em 31 de dezembro de
2010 é de R$ 130.474 (2009 R$ 130.474).

(f) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Em 23 de março de 2006, foi emitida uma única série de quotas seniores e 26 (vinte e seis) quotas
subordinadas, mantidas em conta de depósito em nome de seus respectivos titulares, com valor unitário na
data de emissão correspondente a R$ 500. As quotas seniores estão sendo amortizadas em 54 (cinqüenta e
quatro) parcelas mensais, a partir de outubro de 2006 e com vencimento final em março de 2011. Em 31 de
dezembro de 2010 o saldo correspondente às quotas subordinadas é de R$ 22.270 (em 31 de dezembro de
2009 – R$ 20.138), registrado na rubrica “Demais Contas a Receber” do ativo não circulante; o saldo
correspondente às quotas seniores é de R$ 13.889 (em 31 de dezembro de 2009 – R$ 69.445), registrado na
rubrica “Empréstimos e Financiamentos”. As quotas subordinadas foram subscritas e integralizadas
exclusivamente pela SABESP. O Fundo tem um parâmetro de rentabilidade correspondente a 100% (cem
por cento) da variação da Taxa DI, acrescida de cupom prefixado de juros de 0,70% (setenta centésimos por
cento) ao ano base 252 dias úteis, observados os termos do seu regulamento.
O Fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e tem como custodiante e agente escriturador o
Banco do Brasil S.A.
Os recursos captados, no montante de R$ 250 milhões, foram utilizados pela Companhia para liquidação de
dívidas durante o exercício de 2006.

(g) Eurobônus
Em 03 de novembro de 2006 foi realizada uma emissão de eurobônus (Eurobônus 2016) no mercado
externo, no valor de US$ 140 milhões tendo como líder o “Deutsche Bank TrustCompanyAmericas” e como
agente principal de pagamento o “Deutsche Bank Luxembourg S.A.”, com taxa de juros de 7,5% a.a. pagos
semestralmente e vencimento final em novembro de 2016. Conforme mencionado em (i) acima, os recursos
foram utilizados para quitação antecipada e parcial da emissão de eurobônus de US$ 225 milhões com
vencimento final em junho de 2008, e o valor resgatado foi de US$ 126.948 mil.
O saldo em aberto deste contrato em 31 de dezembro 2010 era de US$ 140.000 mil, equivalentes a R$
232.612, deduzido parte dos custos de captação no valor de R$ 655, que serão amortizados durante a
vigência do contrato.
Compromissos financeiros - “Covenants” – para Eurobônus 2016.
Limitar a incorrência de novas dívidas de modo que:
• a dívida total ajustada em relação ao Ebitda não seja superior a 3,65;
• o índice de cobertura do serviço da dívida da Companhia, determinado na data de incursão dessa

dívida, não seja inferior a 2,35.
A Sabesp concluiu em 09 dezembro de 2010 a oferta no mercado internacional, junto a investidores
estrangeiros institucionais qualificados, de suas Notas Seniores de Dívida, com pagamento de juros
semestrais de 6,25% a.a. e vencimento em dezembro de 2020, no valor de US$ 350.000 mil (Eurobônus
2020). Os recursos provenientes da oferta das notas destinam-se à liquidação de compromissos financeiros
da Companhia.
O saldo em aberto deste contrato em 31 de dezembro 2010 era de US$ 350.000 mil, equivalentes a R$
576.107, deduzido parte dos custos de captação no valor de R$ 7.063, que serão amortizados durante a
vigência do contrato.
O não cumprimento das cláusulas de “covenants” levará ao vencimento antecipado do contrato.

(h) Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Contrato 713 – Firmado em dezembro de 1992, no valor de US$ 400 milhões, destinado à execução de
Projeto de Despoluição do Rio Tietê – Etapa I. O período de amortização teve início em junho de 1999, em
parcelas semestrais, cuja taxa anual de juros é variável de acordo com os custos dos empréstimos tomados
pelo banco semestralmente e com vencimento final em 2017. Foi assinado, em dezembro de 1992, contrato
de garantia entre a República Federativa do Brasil e o BID, garantindo a provisão de fundos para o
cumprimento das obrigações previstas no contrato de financiamento.O saldo em aberto deste contrato em 31
de dezembro de 2010 era de US$ 174.060 mil, equivalente a R$ 290.019 (31 de dezembro de 2009 – R$
332.139).
Contrato 896 – Firmado em dezembro de 1992, no valor de US$ 50 milhões, destinado à execução de
Projeto de Despoluição do Rio Tietê – Etapa I. O período de amortização teve início em junho de 1999, em
parcelas semestrais, cuja taxa de juros é de 3% a.a., com vencimento final em dezembro de 2016. Foi
assinado, em dezembro de 1992, contrato de garantia entre a República Federativa do Brasil e o BID,
garantindo a provisão de fundos para o cumprimento das obrigações previstas no contrato de financiamento.
O saldo em aberto deste contrato em 31 de dezembro de 2010 era de US$ 16.667 mil, equivalente a R$
27.770 (31 de dezembro de 2009 – R$ 33.856).
Contrato 1.212 – Firmado em julho de 2000, no valor de US$ 200 milhões, destinado à execução do Projeto
de Despoluição do Rio Tietê – Etapa II. Durante o ano de 2008 o total desembolsado foi de US$ 2.434 mil,
não mais existindo valores a serem desembolsados neste contrato. O empréstimo está sendo amortizado em
parcelas semestrais, encerrando-se em julho de 2025. Os juros são pagos semestralmente, apurados sobre
o saldo devedor diário à taxa anual determinada pelos custos dos empréstimos tomados pelo banco durante
o semestre anterior, acrescidos de um “spread”, e serão variáveis para cada semestre. O saldo deste
contrato em 31 de dezembro de 2010 era de US$ 154.171 mil, equivalente a R$ 256.880 (31 de dezembro de
2009 – R$ 286.340).
Contrato de Empréstimo Nº 2202/OC-BR, assinado em 03 de setembro de 2010 entre a SABESP -
Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo e o BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento, para financiamento parcial do Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa III.
Investimento de US$ 800 milhões, sendo US$ 600 milhões de financiamento e US$ 200 milhões em recursos
próprios. Prazo total de 25 anos, com 6 anos de carência. Juros: Mecanismo unimonetário com taxa de juros
baseada na USD-LIBOR, calculada a cada trimestre, conforme estipulado nas normas e procedimentos do
BID.
Compromissos financeiros – “Covenants”.
• Contratos 713, 896 e 1.212 - As tarifas devem: a) produzir uma receita suficiente para cobrir os gastos

de exploração do sistema, inclusive os relacionados com Administração, operação, manutenção e
depreciação; b) proporcionar uma rentabilidade sobre o ativo imobilizado superior a 7%; e c) durante a
execução do projeto os saldos dos empréstimos contratados a curto prazo não deverão ser superiores
a 8,5% do seu patrimônio líquido.

O não cumprimento das cláusulas de “covenants” levará ao vencimento antecipado do contrato.
(i) Banco Japonês para Cooperação Internacional (“JBIC”)

A Companhia assinou, em 06 de agosto de 2004, contrato de financiamento com o JBIC – Banco Japonês
para Cooperação Internacional com garantia da União, no valor de 21.320 milhões de ienes japoneses,
equivalentes a aproximadamente R$ 337.687, destinado ao Programa de Recuperação Ambiental da
Região Metropolitana da Baixada Santista. O prazo total do financiamento é de 25 anos, sendo 7 anos de
carência e 18 anos de amortização, em parcelas semestrais. Os juros são pagos semestralmente a partir de
2006, sendo 2,5% a.a. para rede de esgoto e 1,8% a.a. para instalações de tratamento de esgotos. O saldo
deste contrato em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 436.978 (31 de dezembro de 2009 – R$ 400.932).

(j) AB Loan (IADB 1983AB)
Em 27 de maio de 2008, foi assinado contrato de empréstimo BID AB Loan, no valor de US$ 250 milhões
cujo desembolso ocorreu integralmente em junho de 2008. Os recursos captados foram utilizados na
quitação do Eurobônus 2008 e na execução de parte do plano de investimento da Companhia.
Esse contrato apresenta as seguintes características:

Juros
US$ Vencimento inicial Vencimento final (Libor + spread)

1983 A 100,0 milhões Maio 2011 Maio 2023 Libor + 2,99%
1983 B1 100,0 milhões Maio 2011 Maio 2020 Libor + 2,69%
1983 B2 50,0 milhões Maio 2011 Maio 2018 Libor + 2,49%

Os juros são pagos semestralmente a partir de novembro de 2008. O saldo deste contrato em 31 de
dezembro de 2010 era de US$ 250 milhões, equivalente a R$ 413.468 (2009 – R$ 431.911), deduzido parte
dos custos de captação no valor de R$ 3.080 (2009 – R$ 3.390) que serão amortizados durante a vigência
do contrato.

(k) Notas promissórias
Em 03 de maio de 2010 ocorreu a liquidação integral da 4ª emissão de notas promissórias.
Em 30 de agosto de 2010 foram emitidas notas promissórias no valor de R$ 600.000, como um empréstimo
ponte, correspondente a um adiantamento da 13ª emissão de debêntures.
Os recursos líquidos obtidos com a 13ª emissão de debêntures serão utilizados integralmente para resgatar
as 60 notas promissórias da 5ª emissão da Sabesp. O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 2010 é de
R$ 600.000.

(l) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)
Em 28 de outubro de 2009 foi assinado com o “The World Bank” – Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, contrato BIRD-7662BR, no valor de US$ 100.000 mil. Em 31 de dezembro de 2010
ainda não havia ocorrido desembolso.

(m) Compromissos financeiros – “Covenants”
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Companhia cumpriu os requisitos vigentes em seus contratos de
empréstimos e financiamentos.
A Companhia obteve junto ao BNDES, em caráter excepcional, a suspensão por 13 meses, a partir de
dezembro de 2010, da exigência de cumprimento das obrigações especiais estabelecidas nos contratos.

continua...
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14 Outros Impostos e Contribuições a Recolher

Consolidado
Circulante Não circulante

31 de 31 de 1º de 31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008 de 2010 de 2009 de 2008
COFINS e PASEP 48.149 51.077 41.629 - -
PAES 35.364 34.012 43.918 53.045 85.029 197.635
INSS 24.112 23.708 20.072 - - -
Outros 50.425 21.433 12.365 - - -
Total 158.050 130.230 117.984 53.045 85.029 197.635

Foi consolidado em 31 de dezembro de 2010 o valor de R$ 282, referente a outros impostos a pagar no passivo
circulante, das empresas controladas perfazendo o saldo total de R$ 158.050.
A Companhia solicitou o Pedido de Parcelamento Especial (Paes) em 15 de julho de 2003, conforme Lei nº 10.684, de 30
de maio de 2003, incluindo nesse pedido os débitos relativos à Cofins e ao Pasep envolvidos em ação judicial contra a
aplicação da Lei nº 9.718/98, e consolidou o saldo remanescente do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). O valor
total incluído no Paes era de R$ 316.953, como segue:

Imposto Principal Multa Juros Total
COFINS 132.499 13.250 50.994 196.743
PASEP 5.001 509 2.061 7.571
REFIS 112.639 - - 112.639
Total 250.139 13.759 53.055 316.953

O débito está sendo pago em 120 meses. Os montantes pagos em 2010 e 2009 foram de R$ 34.744 e R$ 33.386
respectivamente, e foram registradas despesas financeiras de R$ 4.112 e R$ 5.585, respectivamente. O saldo devedor
em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 88.409. Os ativos dados em garantia no Programa Refis anterior, no montante de
R$ 249.034, continuam a garantir os valores do Programa Paes.

15 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Composição analítica de impostos diferidos - controladora

31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008
Impostos diferidos ativo (i)
Provisão para contingências 539.394 541.511 334.489
Obrigações previdenciárias – G1 162.552 177.736 138.681
Obrigações previdenciárias – G0 85.271 85.271 -
Doações de ativos relacionados aos contratos de concessão 38.213 35.334 28.989
Outros 177.816 87.077 11.574
Total do ativo fiscal diferido 1.003.246 926.929 513.733

Impostos diferidos passivo
Diferença temporária sobre concessão de ativo intangível (711.283) (721.620) (787.666)
Capitalização de custos de empréstimos (102.339) (66.507) -
Receita - órgãos públicos (72.968) (73.005) (86.487)
Outros (38.743) (22.161) (5.142)
Total do passivo fiscal diferido (925.333) (883.293) (879.295)
Ativo (passivo) fiscal diferido no balanço patrimonial 77.913 43.636 (365.562)

(i) A Administração da Companhia tem expectativa de realização do saldo do ativo fiscal diferido em 2012, na mesma
proporção de 2011, e o restante a ser realizado no ano subseqüente de 2013.

31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008
Impostos diferidos ativo (i)
a ser recuperado em até 12 meses 281.164 258.551 108.792
a ser recuperado depois de um ano 722.082 668.378 404.941
Total do ativo fiscal diferido 1.003.246 926.929 513.733
Impostos diferidos passivo (i)
a ser realizado em até 12 meses (13.633) (37.912) (75.249)
a ser realizado depois de um ano (911.670) (845.381) (804.046)
Total do passivo fiscal diferido (925.333) (883.293) (879.295)
Ativo (passivo) fiscal diferido no balanço patrimonial 77.913 43.636 (365.562)

Caso haja fatores relevantes que venham a modificar as projeções, essas serão revisadas durante os exercícios.
Foi consolidado em 31 de dezembro de 2010 o valor de R$ 2.428, referente à imposto de renda diferido, a ser recuperado
em prazo superior a um ano.
Composição analítica de impostos diferidos - consolidado

31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008
Impostos diferidos ativo
Provisão para contingências 539.394 541.511 334.489
Obrigações previdenciárias – G1 162.552 177.736 138.681
Obrigações previdenciárias – G0 85.271 85.271 -
Doações de ativos relacionados aos contratos de concessão 38.213 35.334 28.989
Outros 180.244 87.077 11.574
Total do ativo fiscal diferido 1.005.674 926.929 513.733
Impostos diferidos passivo
Diferença temporária sobre concessão de ativo intangível (711.283) (721.620) (787.666)
Capitalização de custos de empréstimos (102.339) (66.507) -
Receita – órgãos públicos (72.968) (73.005) (86.487)
Outros (39.756) (22.161) (5.142)
Total do passivo fiscal diferido (926.346) (883.293) (879.295)
Ativo (passivo) fiscal diferido no balanço patrimonial 79.328 43.636 (365.562)

As movimentações do ativo e passivo fiscal diferido em 2010 e 2009 são as seguintes:

CONTROLADORA
Doações

Provisões de ativos rela-
para Obrigações Obrigações  cionados aos

Imposto de renda contin- previdenciárias previdenciárias contratos de
diferido ativo gências - G1 - G0 concessão Outros Total

Em 1 de janeiro de 2009 411.475 157.258 85.271 34.247 57.279 745.530
Creditado (debitado) à
demonstração do resultado 130.036 20.478 - 1.087 29.798 181.399

Em 31 de dezembro de 2009 541.511 177.736 85.271 35.334 87.077 926.929
Creditado (debitado) à
demonstração do resultado (2.117) (15.184) - 2.879 90.739 76.317

Em 31 de dezembro de 2010 539.394 162.552 85.271 38.213 177.816 1.003.246

Diferença temporária Capitalização Receita -
Impostos sobre concessão de custos de órgãos
diferidos passivo de ativo intangível empréstimos públicos Outros Total

Em 1 de janeiro de 2009 (758.722) - (74.370) (14.905) (847.997)
Creditado (debitado) à
demonstração do resultado 37.102 (66.507) 1.365 (7.256) (35.296)

Em 31 de dezembro de 2009 (721.620) (66.507) (73.005) (22.161) (883.293)
Creditado (debitado) à
demonstração do resultado 10.337 (35.832) 37 (16.582) (42.040)

Em 31 de dezembro de 2010 (711.283) (102.339) (72.968) (38.743) (925.333)

CONSOLIDADO
Doações

Provisões de ativos rela-
para Obrigações Obrigações  cionados aos

Imposto de renda contin- previdenciárias previdenciárias contratos de
diferido ativo gências - G1 - G0 concessão Outros Total

Em 1 de janeiro de 2009 411.475 157.258 85.271 34.247 57.279 745.530
Creditado (debitado) à
demonstração do resultado 130.036 20.478 - 1.087 29.798 181.399

Em 31 de dezembro de 2009 541.511 177.736 85.271 35.334 87.077 926.929
Creditado (debitado) à
demonstração do resultado (2.117) (15.184) - 2.879 93.167 78.745

Em 31 de dezembro de 2010 539.394 162.552 85.271 38.213 180.244 1.005.674

Diferença temporária Capitalização Receita -
Impostos sobre concessão de custos de órgãos
diferidos passivo de ativo intangível empréstimos públicos Outros Total

Em 1 de janeiro de 2009 (758.722) - (74.370) (14.905) (847.997)
Creditado (debitado) à
demonstração do resultado 37.102 (66.507) 1.365 (7.256) (35.296)

Em 31 de dezembro de 2009 (721.620) (66.507) (73.005) (22.161) (883.293)
Creditado (debitado) à
demonstração do resultado 10.337 (35.832) 37 (17.595) (43.053)

Em 31 de dezembro de 2010 (711.283) (102.339) (72.968) (39.756) (926.346)

Conciliação da alíquota efetiva de imposto
Os valores registrados como despesas de imposto de renda e contribuição social nas demonstrações financeiras
estão conciliados com as alíquotas nominais previstas em lei, conforme demonstrado a seguir:

2010 2009
Lucro antes dos impostos 2.293.245 2.110.352
Alíquota nominal 34% 34%
Despesa esperada à taxa nominal (779.704) (717.520)
Benefícios fiscais do juro sobre capital próprio 131.658 134.013
Diferenças permanentes
Doações (2.820) 2.020
Outras diferenças (11.932) (21.118)

Imposto de renda e contribuição social 662.798 (602.605)
Imposto de renda e contribuição social correntes (697.077) (748.708)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 34.279 146.103
Alíquota efetiva 29% 28.6%

Regime Tributário de Transição (RTT)
Para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido dos exercícios de 2009 e 2008,
a Companhia e suas controladas optaram pelo RTT, que permite à pessoa jurídica eliminar os efeitos contábeis da Lei
11.638/07 e da MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09, por meio de registros no livro de apuração do lucro real – LALUR
ou de controles auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil.
Em 2010 a Companhia também adotou as mesmas práticas tributárias adotadas em 2008 e 2009, uma vez que o RTT

passa a ser obrigatório e terá vigência até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos fiscais dos novos métodos
contábeis, buscando a neutralidade tributária.

16 Provisões
(a) Processos com probabilidade de perda provável

A Companhia é parte em uma série de ações judiciais decorrentes do curso normal dos negócios, incluindo
processos de natureza cível, tributária, trabalhista e ambiental. A Administração acredita, apoiada na opinião e nas
estimativas de seus advogados e consultores legais, que as provisões são suficientes para cobrir eventuais perdas.
Essas provisões, líquidas dos depósitos judiciais, estão assim demonstradas:

Controladora e Consolidado
31 de 31 de 1º de

dezembro dezembro janeiro
de 2010 de 2009 de 2008

Ações com clientes (i) 659.182 783.561 504.028
Ações com fornecedores (ii) 372.035 341.478 171.656
Outras questões cíveis (iii) 167.628 155.030 125.627
Ações tributárias (iv) 58.658 28.757 32.123
Ações trabalhistas (v) 137.232 101.463 61.747
Ações ambientais (vi) 65.095 58.531 50.075
Total 1.459.830 1.468.820 945.256
Circulante 766.603 643.863 290.172
Não circulante 693.227 824.957 655.084

Movimentação das provisões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010:

Juros,
31 de Atualizações 31 de

dezembro Pagamento Monetárias dezembro
de 2009 Adições e reversões e reversões de 2010

Ações com clientes 864.938 142.202 (206.533) (30.402) 770.205
Ações com fornecedores 342.053 6.485 (7.847) 32.198 372.889
Outras questões cíveis 161.856 30.193 (23.716) 7.599 175.932
Ações tributárias 28.812 29.541 (10.019) 10.324 58.658
Ações trabalhistas 101.463 37.444 (13.892) 12.217 137.232
Ações ambientais 58.531 11.847 (17.270) 11.987 65.095
Subtotal 1.557.653 257.712 (279.277) 43.923 1.580.011
Depósitos judiciais (88.833) (29.976) 9.872 (11.244) (120.181)
Total 1.468.820 227.736 (269.405) 32.679 1.459.830

O montante pago no ano relacionado a processos judiciais foi de R$ 330.256 (dezembro/2009 – R$ 240.032).
(b) Processos com probabilidade de perda possível

A Companhia possui processos em andamento nas esferas administrativas e judiciais, que não estão
provisionadas, pois envolvem risco de perda classificados pela Administração e seus advogados e consultores
legais como perda possível. As contingências passivas estão assim representadas:

Controladora e Consolidado
31 de 31 de 1º de

dezembro dezembro janeiro
de 2010 de 2009 de 2008

Ações com clientes (i) 827.500 760.100 709.000
Ações com fornecedores (ii) 606.600 501.500 254.100
Outras questões cíveis (iii) 275.200 262.900 195.300
Ações tributárias (iv) 348.900 280.700 199.900
Ações trabalhistas (v) 127.800 100.300 70.400
Ações ambientais (vi) 111.900 44.300 514.400
Total 2.297.900 1.949.800 1.943.100

(i) Ações com clientes
Aproximadamente 1.440 processos judiciais foram ajuizados por clientes comerciais, que pleiteiam que suas
tarifas deveriam ser iguais às de outra categoria de consumidores e, conseqüentemente, reclamam a
devolução de valores cobrados pela Sabesp. A Companhia obteve decisões definitivas tanto favoráveis como
desfavoráveis em diversas instâncias judiciais, sendo constituída provisão quando a expectativa de perda é
considerada provável. A variação ocorrida de R$ 124,4 milhões nos processos classificados como de
provável perda decorreu principalmente de pagamentos ocorridos durante o exercício de 2010.

(ii) Ações com fornecedores
As reclamações com fornecedores foram ajuizadas por algumas construtoras. Os processos judiciais versam
sobre pedidos de indenização, assim como falta de pagamento de montantes decorrente de expurgos
inflacionários sofridos com a edição do Plano Real e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, entre
outros. Essas ações estão em tramitação nas diversas esferas judiciais, sendo provisionadas quando a
expectativa de perda é considerada provável. O acréscimo ocorrido de R$ 30,6 e R$ 105,1 milhões nos
processos com expectativa de perda provável e possível, respectivamente, está relacionada a juros,
honorários e atualização de processos em andamento.

(iii) Outras questões cíveis
A Companhia é parte de diversas ações cíveis relacionadas a indenizações por danos materiais, morais e
lucros cessantes alegadamente causados a terceiros. Em 31 de dezembro de 2010, o total provisionado
representa o montante de R$ 167,7 milhões (R$ 155,0 milhões em 2009) para as reclamações cujo risco de
perda foi avaliado como provável. Tanto os casos com expectativa de perda provável como possível, tiveram
um acréscimo, que foi provocado pelo aumento de processos e também pela revisão das expectativas,
abrangendo atualizações monetárias, aplicação de juros e honorários.

(iv) Ações Tributárias
As contingências de natureza tributária referem-se, principalmente, a questões ligadas à cobrança de
tributos, questionada em virtude da divergência de interpretação da legislação por parte dos assessores
legais da Companhia.
(a) Em 2006, a Receita Federal, por meio de ação fiscal, verificou o cumprimento por parte da Companhia

das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, no ano calendário 2001, apurando crédito tributário no valor de R$ 357,7
milhões, atualizados em 31 de dezembro de 2010. A Companhia protocolou impugnação,
tempestivamente, e recorrerá à autuação em todas as instâncias administrativas e judiciais. Segundo
seus assessores legais, aproximadamente 90% desse processo administrativo, é considerado como
de perda remota, e 10% como de perda possível;

(b) A Companhia impetrou Mandado de Segurança para contestar a revogação da isenção do imposto
sobre serviços no Município de São Paulo, ocorrida por meio de lei municipal promulgada em 2002.
Em abril de 2003, foi deferido o pedido de concessão de medida liminar determinando a suspensão da
tributação. Em maio de 2005, a justiça publicou sentença denegando a segurança. Em julho de 2005, a
Sabesp interpôs recursos de apelação objetivando a manutenção da eficácia da medida liminar
concedida. Ainda não houve a decisão definitiva sobre a demanda sendo considerada a expectativa
de ganho como possível. Já a Secretaria das Finanças do Município de São Paulo, lavrou, em 18 de
setembro de 2006, auto de infração contra aos quais foi oferecida, tempestivamente, impugnação
administrativa, com posterior improvimento do recurso em primeira instância. Foi interposto,
tempestivamente, recurso ordinário perante o Conselho Municipal de Tributos que não fora conhecido
e contra tal decisão foi ajuizada ação cautelar, com pedido de liminar, com o intuito de ser anulada tal
decisão. O valor envolvido está estimado em R$ 178,7 milhões, atualizado em 31 de dezembro de
2010. Nossos advogados avaliaram o risco como de perda possível;

(c) A Receita Federal do Brasil indeferiu alguns pedidos de compensação realizados pela Companhia,
que objetivavam a extinção de créditos tributários do IRPJ/CSLL, com aproveitamento de montantes
que lhe eram favoráveis, oriundos de recolhimentos indevidos do IRPJ/CSLL, pagos por estimativa
mensal. O valor envolvido nesses processos é de R$ 40,9 milhões, atualizados em 31 de dezembro de
2010. Nossos advogados avaliaram o risco como de perda possível;

(d) A Companhia teve indeferido Pedido de Compensação de tributos, devidos nas competências de julho
de 2002, agosto de 2002 e setembro de 2002, com o aproveitamento dos créditos advindos do
excesso de recolhimentos do IRPJ nos anos de 1997 e 1998 causados pela realocação das parcelas
de correção monetária sobre as demonstrações financeiras (Lei 8.200/91), que haviam sido
antecipadas no ano de 1996 por força de liminar, posteriormente excluídas por desistência do
processo e adesão à MP 38/02. Após o julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
restou não homologado pelo Fisco o crédito provindo da competência de 1997, O valor envolvido está
estimado em R$ 39,1 milhões, atualizado em 31 de dezembro de 2010. Nossos advogados avaliaram
o risco como de perda possível;

(e) Em 23 de junho de 2010, a Sabesp celebrou com o Município de São Paulo contrato, cujo objeto é a
prestação dos Serviços de água e coleta de esgotos. Para a celebração do presente acordo, algumas
ações judiciais entre as partes foram extintas. Porém outras não fizeram parte do mencionado ajuste,
prosseguindo o feito normalmente. Estas ações, cuja expectativa é provável e possível perda, versam
sobre Tributos e multas em geral e o montante atualizado até 31 de dezembro de 2010 é de R$ 22,3 e
27,2 milhões, respectivamente;

(f) Em 2005 a Receita Federal indeferiu parcialmente Pedido de Compensação realizado pela
Companhia, que objetivava a extinção de crédito tributário do IRPJ, de aproximadamente R$ 56,1
milhões, e da CSLL, de aproximadamente R$ 8,7 milhões, dos períodos de apuração janeiro à abril de
2003, com o aproveitamento de saldos negativos de IRPJ e CSLL de anos anteriores. No despacho
decisório, a autoridade não homologou o equivalente a R$ 11,2 milhões de IRPJ e R$ 0,7 milhão de
CSLL, totalizando valor aproximado de R$ 11,9 milhões. A Companhia obteve provimento parcial no
recurso de manifestação de inconformidade interposto, de maneira que classificou como de perda
possível o valor de R$ 6,2 milhões e de perda provável o valor de R$ 1,1 milhão, atualizados até 31 de
dezembro de 2010;

(g) A Companhia ajuizou ações judiciais contra os Municípios de Bragança Paulista e de São Paulo
devido à imposição de cobrança sobre o uso de áreas públicas para a instalação de redes de água e
esgoto relacionadas aos serviços de saneamento fornecidos aos municípios. Na ação movida em face
da Prefeitura de Bragança Paulista, foi concedida à Companhia uma medida suspendendo a
imposição deste encargo e impedindo a prefeitura de cobrar quaisquer valores atuais ou futuros
devidos com respeito a este encargo até que haja uma decisão final sobre o mérito da causa. Em junho
de 2005, o Juízo de Primeira Instância decidiu em favor da Companhia e a medida foi mantida. A
prefeitura apelou contra tal decisão, a qual pende de julgamento no tribunal de Justiça. Já em relação
à ação movida em face da Prefeitura de São Paulo, o Juízo de Primeira Instância proferiu uma decisão
sustentando a legalidade desta cobrança municipal. A Companhia interpôs recurso de apelação, que
aguarda julgamento. Posteriormente uma nova lei aprovada instituiu a cobrança pelo uso de áreas
públicas na cidade de São Paulo. Em abril de 2004, a Companhia apresentou um pedido de medida
liminar buscando a suspensão da incidência dessa cobrança municipal. A medida liminar foi
concedida pelo Juízo de Primeira Instância e confirmada por ocasião da prolação da sentença,
reconhecendo ser indevida a cobrança. A prefeitura apresentou recurso de apelação e aguarda-se o
julgamento pelo Tribunal de Justiça. Nossos advogados avaliaram o risco como possível ganho.

(v) Ações Trabalhistas
A Companhia está envolvida em processos trabalhistas, tais como questões referentes a horas-extras,
adicionais de insalubridade e periculosidade, aviso-prévio, desvio de função, equiparação salarial e outras,
sendo que parte do montante envolvido encontra-se em execução provisória ou definitiva, dessa forma,
classificadas como de probabilidade de perda provável e, conseqüentemente, devidamente provisionadas.
a) Em 27 de janeiro de 2005 o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São

Paulo (“Sintaema”) ajuizou ação contra a Companhia, como substituto processual, pleiteando questão
relacionada à escala de revezamento, tendo a decisão de 1º Grau, julgado extinto o processo sem
julgamento do mérito, acolhendo a preliminar da Companhia, que arguiu ilegitimidade ativa do
Sintaema para ingressar com a ação. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho reformou a decisão em
favor do Sintaema, determinando o retorno dos autos a vara de origem para apreciação do mérito da
causa. A Companhia recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, porém sem sucesso. Os autos
retornaram a vara de origem, onde a ação foi julgada procedente. A Companhia recorreu, entretanto, a
decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho e posteriormente entrou com recurso ao
Tribunal Superior do Trabalho, onde restou inadmitido, tendo transitado em julgado a decisão, com
início a liquidação de haveres. Os advogados da Companhia avaliaram o risco de perda como provável
no montante atualizado de R$ 55,9 milhões.

b) O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo (“Sintaema”) e outros,
ingressaram com Dissídio Coletivo, referente à data base 2010/ 2011 pleiteando, dentre outras
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questões, hora extra 100%, aumento real de 1,5% a data base. Foi julgado procedente em parte pelo
TRT, concedendo aos empregados da Sabesp as horas extras a 100%, aumento real de 1,5%, dentre
outros itens. A Sabesp ingressou junto ao TST postulando o efeito suspensivo da decisão do TRT, o
qual foi concedido e atualmente aguarda-se decisão final. Os advogados da Companhia avaliaram o
risco de perda como provável no montante atualizado de R$ 10,5 milhões.

(vi) Ações Ambientais
Dentre as ações civis públicas das quais fazemos parte, destacamos as seguintes:
(a) A Prefeitura de Águas de São Pedro ingressou com Ação Civil Pública em face da SABESP

objetivando a condenação da Companhia para a execução das obras e serviços necessários para
retirada de descarga direta dos esgotos junto à área verde, nascente e lago Pantanal localizados na
Rua dos Pinheiros no bairro Jardim Iporanga, no Município de Águas de São Pedro, indenização pelos
danos causados ao meio Ambiente e honorários advocatícios. O juízo de 1ª grau julgou a ação
improcedente. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto pela Municipalidade,
julgando procedente a ação e fixando prazo de 180 dias para que a SABESP implante serviço
necessário ao tratamento dos esgotos da região antes de despejá-los nos córregos, providenciando
estudos adequados e amparados em normas técnicas ambientais, restabelecendo a multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foram opostos Embargos de Declaração, que restaram rejeitados. Desta
decisão a SABESP interpôs os recursos extremos. O valor da multa diária computada em 31 de
dezembro de 2010 restava no importe de R$ 14,0 milhões. Nossos advogados avaliaram o risco de
perda como provável;

(b) Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Sabesp,
objetivando a condenação da companhia em: 1) abster-se de lançar efluentes de esgotos sem o prévio
tratamento nas águas do Rio Capivari e seus afluentes, no município de Campos do Jordão, no prazo
de 540 dias a contar da propositura da ação, sob pena de multa diária de R$ 100 (cem mil reais); 2)
Reparação integral dos danos causados ao meio ambiente ou pagamento de indenização a título de
compensação no caso de comprovada inviabilidade de reparação ambiental. A sentença foi
desfavorável à Sabesp. A Sabesp ingressou com o recurso de apelação. O Tribunal manteve os termos
da sentença, alterando a multa pelo descumprimento da obrigação em R$ 10. A Sabesp interpôs
Recurso Extraordinário, o qual aguarda julgamento. O valor da multa atualizado para 31 de dezembro
de 2010 corresponde a R$ 10,9 milhões. Nossos advogados avaliaram o risco de perda como
provável;

(c) Ação civil pública promovida pelo Ministério Público em face da Sabesp e da Prefeitura Municipal de
Cotia, objetivando a condenação individual e solidária das rés com relação: (i) a cessação definitiva do
descarte de efluentes sem tratamento no Rio Cotia ou seus tributários, sob pena de multa diária em
caso de não cumprimento; (ii) obrigação de submeter o esgoto a tratamento prévio antes de lançá-lo
no Rio Cotia, sob pena de multa diária no caso de não cumprimento; (iii) restauração integral das
condições primitivas do solo, corpos d’água superficiais e subterrâneos e da vegetação, sob pena de
multa diária em caso de não cumprimento e (iv) ao pagamento de indenização por danos ao meio
ambiente causados ao solo, a fontes de água e a corpos d’água subterrâneos e superficiais que não
podem ser recuperados. O Tribunal de Justiça decidiu a favor dos itens (i), (iii) e (iv) acima. O perito
técnico do tribunal, em 17 de outubro de 2006, calculou a indenização por danos ambientais no valor
de R$ 826.800,00 (oitocentos e vinte e seis mil e oitocentos reais), ou alternativamente, em R$ 5,8
milhões, caso compute-se os danos causados na faixa lindeira (limítrofe do Rio Cotia). Este montante
ainda está sob discussão e sujeita a uma decisão final pelo juízo de primeira instância. O valor
atualizado do total da perícia é de R$ 10,7 milhões em 31 de dezembro de 2010. Nossos advogados
avaliaram o risco de perda como provável;

(d) Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face da Sabesp, cuja sentença e acórdão em
Recurso de Apelação foram desfavoráveis à SABESP, condenada a 1) abster-se de lançar ou deixar
cair esgoto sem tratamento em sistema fluvial sob pena de R$ 150 mil (cento e cinqüenta mil reais)
“por cada ato ilegal”; 2) investir no sistema de tratamento de água e esgoto do Município de Guareí,
realizando todas as obras necessárias ao tratamento de esgoto, a serem concluídas em 180 dias, sob
pena de multa diária de R$ 100 mil (cem mil reais) em caso de descumprimento; 3) indenizar pelos
danos causados ao meio ambiente, a serem apurados em liquidação de sentença. Apresentados os
recursos extremos, aguarda-se o julgamento dos mesmos. O valor provisionado em 31 de dezembro
de 2010 foi no montante de R$ 4,4 milhões. Nossos advogados avaliaram o risco de perda como
provável;

(e) O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em face da Sabesp, objetivando a condenação
da Companhia em: 1) obrigação de não fazer, não lançar os esgotos da EPC Araçá no canal de São
Sebastião sem a obtenção das LI (Licença de Inspeção) e LO (Licença de Operação), sob pena de
multa diária de R$ 100 mil (cem mil reais); 2) Obrigação de fazer, manter em operação a EPC (Estação
de Pré-Condicionamento) Araçá, com as licenças (LI e LO), sob pena de multa diária de R$ 100 mil
(cem mil reais); 3) Lançar no canal de São Sebastião os esgotos domiciliares dentro dos padrões
legais; 4) Cumprir todas as exigências técnicas constantes da LI e LO, bem como, as que forem
formuladas nas inspeções realizadas pela CETESB; 5) Indenização de R$ 50 milhões por danos
morais ambientais. Houve deferimento da liminar determinando à SABESP que exiba em juízo, no
prazo de 6 meses, as licenças (LI e LO) da EPC Araçá, sob pena de multa diária de R$ 100 mil (cem
mil reais), bem como a contratação de empresa para realização de estudo técnico, no prazo de 30
dias, para vistoria e coleta de amostras do Canal de São Sebastião junto ao difusor do emissários
submarino do Araçá e nas praias que estejam a 8 km ao Sul e ao Norte deste, além do mangue, onde
além da qualidade da água deve ser analisada a dos sedimentos, atenta a auditoria para a existência
de concentrações de coliformes fecais, relatórios mensais ao juízo, que deverão ser denominados
relatórios de auditoria independente. Este processo está em estágio inicial e aguarda julgamento em
primeira instância. O valor atualizado monetariamente resulta no montante de R$ 78,1 milhões. O risco
de perda foi classificado como possível;

(f) Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Sabesp e da
Prefeitura Municipal de Piracaia pleiteando a condenação das rés em obrigação de não fazer,
consistente em deixar de lançar o esgoto de origem domiciliar “in natura” no Rio Atibaia em desacordo
com os padrões de qualidade previstos em lei sob pena de execução específica ou multa diária. Este
processo está aguardando julgamento em primeira instância. O valor atualizado da ação é de R$ 9,6
milhões em 31 de dezembro de 2010. Nossos advogados avaliaram o risco de perda como possível.
A Companhia está envolvida em outras ações ambientais e processos administrativos em municípios
onde opera, oriundos de lançamento de esgoto sem tratamento, avaliados como de perda provável e
possível por nossos advogados. Os valores provisionados nem sempre representam o montante final a
ser desembolsado a título de indenização aos danos alegados, tendo em vista a fase atual em que se
encontram os referidos processos e a impossibilidade da Administração estimar os montantes dos
futuros desembolsos. Em 31 de dezembro de 2010, o total provisionado representa o montante de R$
65,1 milhões (R$ 58,5 milhões em 2009) já contemplando os descritos nos itens (a), (b), (c) e (d).

(vii) Processos com acordos firmados em 2010
A Companhia firmou, durante o exercício de 2010, diversos acordos relacionados a questões ambientais,
como segue:
a) Itupeva

Em 10 de março de 2010, a Sabesp celebrou acordo judicial com a Promotoria de Justiça da Comarca
de Jundiaí, objetivando a execução das obras e serviços necessários à ampliação da Estação de
Tratamento de Águas do Município de Itupeva, bem como recuperação ambiental à título de
indenização por eventuais danos materiais causados ao meio ambiente e eventuais valores
relacionados à multa diária. O valor total do empreendimento está estimado em R$ 16,3 milhões e a
recuperação florestal está estimada em R$ 125.000,00. (cento e vinte e cinco mil reais);

b) Echaporã
Em 26 de maio de 2010, a Sabesp celebrou acordo judicial com a Promotoria de Justiça da Comarca
de Assis, objetivando a execução das obras do sistema de tratamento de esgotos coletados no
município de Echaporã, bem como, proceder a recuperação ambiental à título de indenização por
eventuais danos materiais causados ao meio ambiente. O valor total do empreendimento está
estimado em R$ 1,5 milhão e a recuperação florestal está estimada em R$ 875.000,00 (oitocentos e
setenta e cinco mil reais);

c) Quintana
Em 28 de maio de 2010, a Sabesp celebrou acordo judicial com a Promotoria de Justiça da Comarca
de Pompéia, objetivando a recuperação ambiental à título de indenização por eventuais danos
materiais causados ao meio ambiente, bem como eventuais valores relacionados à multa diária. O
valor da recuperação florestal está estimado em R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais);

d) Santo André
Termo de Ajustamento de Conduta, assinado em 09 de junho de 2010, que entre si celebram o
Ministério Público do Estado de São Paulo, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André e a SABESP, com o objetivo de ampliar a coleta, transporte e tratamento dos esgotos
domésticos da área urbana existente no Município de Santo André. Valor do empreendimento
estimado em R$ 20,7 milhões;

e) Itararé
Em 30 de setembro de 2010, a Sabesp celebrou acordo judicial com a Promotoria de Justiça da
Comarca de Itararé, objetivando a execução das obras do sistema de esgotamento sanitário da área
urbana atendida no município de Itararé, bem como, proceder a recuperação ambiental à título de
indenização/recuperação por eventuais danos materiais causados ao meio ambiente e compensação
da multa liminar. O valor total do empreendimento está estimado em R$ 17,3 milhões e a recuperação
florestal está estimada em R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais);

f) Arujá
Termo de Ajustamento de Conduta, assinado em 19 de novembro de 2010, que entre si celebram o
Ministério Público do Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Arujá e a SABESP, com o objetivo
de ampliar o sistema de esgotamento doméstico da área urbana existente no Município de Arujá. Valor
do empreendimento estimado em R$ 51,9 milhões;

g) Ribeirão Grande
Termo de Ajustamento de Conduta, assinado em 25 de novembro de 2010, que entre si celebram o
Ministério Público do Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande e a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, com o objetivo de adequar o sistema público de
coleta, afastamento e tratamento dos esgotos sanitários existente no Município de Ribeirão Grande.
Valor do empreendimento está estimado em R$ 5,5 milhões;

(viii) Outros processos relacionados à concessão
(a) Em 25 de março de 2005 o Município de Itapira aprovou um decreto que revoga o contrato de

concessão. Além disso, foi promulgada uma lei municipal que revoga lei anterior que autorizava o
município a celebrar contrato com a Sabesp. O município ainda ingressou com Ação de Reintegração
de Posse, buscando a retomada da posse de todos os ativos reversíveis, direitos e privilégios
transferidos no âmbito dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos e obteve uma
liminar que foi posteriormente ratificada por decisão do Tribunal. A Sabesp interpôs recurso de
apelação e posteriormente dele desistiu em face do ajuizamento de ação de indenização contra a
aludida municipalidade, a qual encontra-se em andamento;

(b) O Município de Cajobi ajuizou Ação de Reintegração de Posse, pretendendo a retomada dos serviços
de abastecimento de água e coleta de esgoto, bem como, a condenação da Sabesp ao pagamento de
perdas e danos pelos valores recebidos a título de tarifas de água e esgoto que deixou de receber em
decorrência dos serviços públicos explorados, desde a edição do Decreto Municipal, assim como, pela
utilização dos bens ligados à concessão. A ação foi julgada procedente para manter o Município na
posse dos bens e do serviço de água e esgoto. Em 25 agosto de 2008, a Sabesp interpôs Recurso de
Apelação, o qual encontra-se aguardando julgamento. Foi julgado e negado provimento. O município
encontra-se à frente dos serviços desde 29 de maio de 2007, por força de decisão concessiva em
Agravo de Instrumento;

(c) O Município de Araçoiaba da Serra ajuizou Ação de Reintegração de Posse, objetivando liminarmente
ingressar nas instalações afetadas à concessão, incluindo todos os bens móveis e imóveis vinculados
ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, passando a administrar, operar e
explorar tais serviços, ante a ocorrência do termo final do contrato de concessão em 23 de setembro
de 2006. Ao final postula a reintegração definitiva na posse, assegurando-se a devida reversão de
todos os bens, direitos e privilégios outrora transferidos da Sabesp. A medida liminar foi inicialmente
concedida e ora mantida pelo Tribunal de Justiça para manter o Município à frente dos serviços. A ação
foi julgada procedente e está atualmente na fase recursal;

(d) O Município de Tarumã, em 02 de julho de 2010, propôs ação cautelar, buscando em sede de medida
liminar, a sua imissão na posse de todos os bens existentes e necessários à execução do serviço de
coleta, tratamento e distribuição de água e tratamento de esgoto. Inicialmente, o Tribunal havia
concedido a medida liminar postulada, decisão esta que foi posteriormente revista, razão pela qual em
19 de janeiro de 2011 foi retomada pela Companhia a prestação dos serviços neste município. Por
intermédio de outra ação cautelar que a antecedeu, objetivou o município de Tarumã em sede de
medida liminar, o arrolamento dos bens existentes e utilizados na execução dos serviços de água e

esgotos prestados naquele município, determinando-se que tais bens ficassem sob a sua guarda até
que se proceda à liquidação de eventual indenização em favor da Sabesp. Por conta de decisão
liminar houve o arrolamento dos bens, ficando como depositário a própria Sabesp. Ambos os
processos encontram-se na fase de conhecimento não havendo decisão definitiva;

(e) Em 2 de dezembro de 1997, o Município de Santos promulgou uma lei encampando os sistemas de
água e esgoto da Companhia naquele Município. Em resposta, a Companhia impetrou mandado de
segurança com pedido de liminar contra a promulgação da referida lei, objetivando sua cassação. O
pedido foi indeferido pelo juízo de primeira instância, porém, tal decisão foi posteriormente reformada
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual concedeu a segurança requerida,
suspendendo os efeitos da referida lei. O juízo de primeira instância proferiu uma decisão de mérito a
favor da Companhia, tendo o Município de Santos apelado da decisão. Essa decisão foi mantida pelo
Tribunal de segunda instância, entretanto, ainda não é definitiva. A despeito da ação pendente, a
Companhia continua operando os sistemas de água e esgoto do Município de Santos;

(f) O Município de Tuiuti ajuizou ação declaratória, objetivando o reconhecimento de inexistência de
vínculo jurídico ou legal que possa embasar a permanência da Sabesp à frente dos serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto do Município de Tuiuti, bem como determinar o final
encampamento pelo município-autor de tais serviços públicos. A Sabesp ingressou com Reconvenção
objetivando obter a declaração de existência da relação jurídica entre as partes para obter
indenização a ser apurada pelos investimentos efetuados. A ação foi julgada em primeira instância
procedente em parte para declarar a inexistência do vínculo jurídico entre o Município e a Sabesp,
relativa à concessão do serviço, convalidando a liminar que autorizou a retomada dos serviços. No
entanto, julgou procedente em parte a ação reconvencional proposta pela Sabesp para condenar o
Município ao pagamento da importância de R$ 541 mil (quinhentos e quarenta e um mil reais), a ser
corrigida desde março de 1996. A Sabesp interpôs recurso de apelação em 22 de julho de 2009. De
outro lado, o Município também interpôs recurso de apelação. O tribunal acolheu parcialmente nosso
apelo para majorar a indenização para R$ 1,1 milhão (dez/95). A Sabesp não opera no Município por
força do acolhimento de pedido de concessão de medida liminar requerida pelo Município;

(g) A Sabesp ajuizou em 12 de janeiro de 2001 Ação Ordinária em face do Município de Presidente
Prudente visando à declaração do direito contratual de manter a continuidade dos serviços
concedidos até legal e formal rescisão do contrato de concessão, inclusive com a correspondente e
indispensável indenização, reconhecidos como ilegais e abusivos os referidos atos ou ameaças da
Municipalidade para a pretendida encampação. A Sabesp continua operando no Município de
Presidente Prudente de acordo com o Decreto 21.228/2010, o qual prorrogou o prazo do Contrato de
Concessão de Presidente Prudente até Março de 2011.
Em 31 de dezembro de 2010, as ações com os municípios de Itapira, Cajobi, Araçoiaba da Serra e
Tarumã totalizam aproximadamente R$ 12,2 milhões e suas expectativas de perdas eram possíveis,
segundo a avaliação de nossos advogados e no caso de Santos, Tuiuti e Presidente Prudente como de
provável ganho.

17 Benefícios a Funcionários
(a) Plano assistencial

Administrado pela Fundação SABESP de Seguridade Social – SABESPREV, é constituído por planos de saúde
optativos, de livre escolha, mantidos por contribuições da patrocinadora e dos participantes, que no exercício foram
as seguintes:
• Da Companhia: 7,6% (31 de dezembro de 2009 – 7,5%) em média da folha bruta de salários;
• Dos participantes: 3,21%, sobre o salário base e gratificação, que corresponde à média de 2,3% da folha

bruta de salários.
(b) Benefícios previdenciários

Os valores reconhecidos no balanço patrimonial são como segue:

31 de 31 de 1º de
dezembro dezembro janeiro

de 2010 de 2009 de 2008
Plano financiado - G1
Valor presente das obrigações de benefício definido 1.572.933 1.422.993 1.386.563
Valor justo dos ativos do plano (1.113.189) (1.123.695) (969.440)
Ganhos (perdas) atuariais não reconhecidos 27.588 232.694 -
Passivo líquido reconhecido para obrigações de benefício definido 487.332 531.992 417.123
Plano não financiado - G0
Valor presente das obrigações de benefício definido 1.638.036 1.295.067 1.237.667
Ganhos (perdas) atuariais não reconhecidos (321.330) 4.694 -
Passivo líquido reconhecido para obrigações de benefício definido 1.316.706 1.299.761 1.237.667
Passivo no balanço patrimonial - obrigações previdenciárias 1.804.038 1.831.753 1.654.790

(i) Plano G1
Administrado pela Fundação SABESP de Seguridade Social – SABESPREV, o plano de benefício definido
(“Plano G1”) recebe contribuições mensais da seguinte forma: 2,10% da Companhia e 2,3% dos
participantes.
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia possuía um compromisso atuarial líquido de R$ 487.332 (R$
531.992 em 31 de dezembro de 2009) que representa a diferença entre o valor presente das obrigações da
Companhia relativamente aos participantes empregados, aposentados e pensionistas e o valor justo dos
ativos relacionados; e ganhos atuariais não reconhecidos.
A movimentação das obrigações de benefício definido durante 2010 e 2009 está descrita abaixo:

2010 2009
Obrigação de benefício definido, início do exercício 1.422.993 1.433.710
Custo do serviço 27.200 31.116
Custo dos juros 152.470 155.514
Perdas (ganhos) atuariais 222.510 (149.634)
Redução antecipada (curtailment) (195.561) -
Benefícios pagos (56.679) (47.713)

Obrigação de benefício definido, final do exercício 1.572.933 1.422.993

A movimentação do valor justo dos ativos do plano ao longo do ano é como segue:

2010 2009
Valor justo dos ativos do plano, início do exercício 1.123.695 976.545
Rentabilidade esperada dos ativos do plano 122.630 113.544
Ganhos ou (perdas) atuariais 28.318 47.230
Contribuições da Companhia 13.835 12.854
Contribuições dos funcionários 15.574 21.235
Redução antecipada (curtailment) (134.184) -
Benefícios pagos (56.679) (47.713)

Valor justo dos ativos do plano, final do exercício 1.113.189 1.123.695

Os valores reconhecidos na demonstração do resultado são como segue:

2010 2009
Custo do serviço corrente 27.200 31.116
Custo dos juros 152.470 155.514
Retorno esperado sobre ativos do plano (122.630) (113.544)
Amortização de (ganhos)/ perdas não reconhecidos anteriormente (10.397) -
Ganho na redução antecipada (Curtailment) (61.377) -
Perdas/(ganhos) não reconhecidos relativos ao curtailment (15.266) -
Total (30.000) 73.086

Em 2010, o ganho na redução antecipada, líquido das despesas relacionadas à obrigação de benefício
definido nos termos do Plano G1, foi alocado nas seguintes contas de resultado do exercício R$ 24.314
em “custos das vendas e serviços prestados”, R$ 3.547 em “despesas de vendas” e R$ 2.139 em
“despesas administrativas”. Em 2009, as despesas relacionadas à obrigação de benefício definido nos
montantes de R$ 51.585, R$ 9.714 e R$ 11.787, foram alocadas em custos das vendas e serviços
prestados, despesas de vendas e despesas administrativas, respectivamente.
Redução antecipada (curtailment)
Com o objetivo de solucionar o déficit referente ao Plano de Benefício Definido (BD) G1, a partir de julho
de 2010, a Sabesp e a SABESPREV estruturaram um processo através do qual os participantes
puderam optar por mudar do plano de Benefício Definido para um plano de Contribuições Definidas, o
SABESPREV Mais.
A migração do plano G1 para o Sabesprev Mais, resultou em ganho atuarial referente a parcela
proporcional aos funcionários que migraram, determinada com base no valor presente das obrigações
de benefício definido e ativos do plano antes e após a migração. A Companhia registrou um ganho em
decorrência do curtailment e liquidação parcial do valor presente das obrigações de benefício definido e
do valor justo dos ativos do plano no montante de R$ 61.377, além de reconhecer os respectivos ganhos
atuariais não reconhecidos anteriormente, no montante de R$ 15.266.
O período para a migração de plano, de julho a novembro de 2010, foi suspenso através de liminar
concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 20 de outubro de 2010, até que as
alegações das partes envolvidas sejam analisadas. Até esta data 4.023 participantes migraram para o
plano de Contribuição Definida.

Despesas previstas 2011
Custo do serviço corrente 26.869
Custo dos juros 158.069
Rendimento esperado do ativo do plano (111.307)
Amortização (ganhos)/perdas -
Contribuição dos participantes (13.407)
Total da despesa adicional a reconhecer 60.224

As principais premissas atuariais utilizadas são as seguintes:

2010 2009
Taxa de desconto – taxa real 6,0% a.a. 6,6% a.a.
Taxa de inflação 4,0% a.a. 4,0% a.a.
Taxa de rendimento esperada dos ativos 10,2% a.a. 10,8% a.a.
Futuro aumento salarial 6,1% a.a. 6,6% a.a.

As premissas relativas à mortalidade futura são estipuladas com base em 90% da tábua de mortalidade
AT83 para 2010 e 2009.
Para a avaliação atuarial de 2010, visando adequar o estudo as circunstancias econômicas atuais, de longo
prazo, a Companhia procedeu a alteração da taxa de desconto passando de 10,8% ao ano para 10,2% ao
ano, resultante de uma taxa de juros de 6,0%, mais uma taxa inflacionária de 4% ao ano.
O número de participantes ativos em 31 de dezembro de 2010 era de 10.444 (15.145 em 31 de dezembro de
2009). O número de participantes inativos em 31 de dezembro de 2010 era de 5.579 (4.751 em 31 de
dezembro de 2009).
A análise de sensibilidade do passivo total dos planos de pensão em 31 de dezembro de 2010 às
mudanças nas principais premissas ponderadas é:

Plano de pensão - G1 Alteração da premissa Impacto no passivo total
Taxa de desconto Aumento de 0,5% redução de 6,02%
 Redução de 0,5%  aumento de 7,05%
Taxa de crescimento salarial Aumento de 0,5%  aumento de 2,81%
  Redução de 0,5%  redução de 2,53%
Expectativa de vida  Aumento de 1 ano aumento de 1,14%

Ativos do plano
As políticas e estratégias de investimento do plano têm como objetivo reduzir o risco por meio da
diversificação, considerando fatores tais como as necessidades de liquidez e o status financiado das
obrigações do plano, tipos e disponibilidade dos instrumentos financeiros no mercado local, condições e
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previsões econômicas gerais, assim como exigências estipuladas pela lei local de aposentadorias. A alocação
dos ativos do plano e as estratégias de gerenciamento dos ativos externos são determinadas com o apoio de
relatórios e análises preparados pela SABESPREV e consultores financeiros independentes. Nos termos da
estratégia de alocação os ativos previdenciários da Companhia incluem o seguinte:

Alocação - %
31 de 31 de 1º de

dezembro dezembro janeiro
Categoria de ativo de 2010 de 2009 de 2008
Títulos de renda fixa 72% 78% 72%
Ações 21% 15% 20%
Imóveis 5% 5% 5%
Empréstimos 2% 2% 3%
Total 100% 100% 100%

As restrições a respeito dos investimentos da carteira de ativos, no caso de títulos do governo federal para
gerenciamento interno, são como segue:
i) papéis securitizados pelo Tesouro Nacional não serão permitidos;
ii) exposição a flutuações na taxa de câmbio não serão permitidas, isto é, se houver quaisquer letras de câmbio na
carteira, os swaps devem ser utilizados para proteção contra a exposição existente.
As restrições a respeito dos investimentos da carteira de ativos, no caso de títulos de renda variável para
gerenciamento interno, são como segue:
i) operações de day-trade não serão permitidas;
ii) é proibida a venda de opções descobertas;
iii) são proibidas operações de swap sem garantia;
iv) não será permitida a alavancagem, i.e., operações com derivativos que representam uma alavancagem do
ativo ou venda a descoberto são proibidas, tais operações não podem resultar em perdas maiores que os valores
investidos.
A SABESPREV possui em sua carteira de investimentos, títulos de renda fixa, emitidos pela Companhia, sendo
que o percentual da exposição é de 4,0% sobre os ativos do plano. Os imóveis mantidos em carteira não são
usados pela Companhia.
A taxa de rendimento esperada de longo prazo dos ativos do plano foi determinada com base no rendimento
médio ponderado estimado dos ativos do plano, o que inclui títulos de renda fixa, ações, imóveis e empréstimos,
com base nas informações obtidas da SABESPREV. Essa taxa projetada de longo prazo inclui a taxa projetada de
inflação de longo prazo e leva em consideração fatores como as curvas projetadas de taxa de juros futura e as
projeções econômicas disponíveis no mercado.
Os ativos do plano renderam 13,4% em 2010 e 16,6% em 2009.
A contribuição esperada ao Plano G1 para o exercício a findar em 31 de dezembro de 2011 é de R$ 22.441.
O déficit técnico da SABESPREV apurado em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 437.652 (31 de dezembro de
2009 - R$ 582.819). A Companhia e a SABESPREV estão em processo de negociação para que o déficit técnico
seja equacionado, mediante a migração do plano de benefício definido para um plano de contribuição variável. A
Administração estima não incorrer em custos adicionais em decorrência da mudança dos referidos planos.

(iii) Plano de previdência Complementar - Contribuição definida
Em 31 de dezembro de 2010 após a movimentação dos participantes do plano G1, o plano de Contribuição
Definida ficou com 4.023 participantes.
Para o plano de contribuição definida, as contribuições da patrocinadora corresponderão ao resultado obtido com
a aplicação de um percentual de 100% sobre a contribuição básica efetuada pelo participante.
No plano de contribuição definida, o montante de compromisso apurado para todos os participantes que migraram
até 31 de dezembro de 2010, pela avaliação atuarial foi de R$ 19.331 sendo R$ 18.308 para os Ativos e de R$
1.023 para os Assistidos. Sendo que a Companhia já efetuou contribuições no montante R$ 13.256, até 31 de
dezembro de 2010.

(iv) Plano G0
A Companhia é também co-obrigada em um plano de benefício definido de aposentadoria suplementar. De acordo
com a lei promulgada pelo Governo Estadual, certos funcionários que prestaram serviços à Companhia antes de
maio de 1974 e aposentados como funcionários da Companhia adquiriram o direito de receber pagamentos
complementares às aposentadorias e pensões pagas dentro do Plano G0. A Companhia paga a complementação
dessas aposentadorias e pensões em nome do Governo do Estado e busca o reembolso desses valores, que são
registrados como contas a receber de acionista, limitando-se aos valores considerados praticamente certos que
serão reembolsados pelo Governo do Estado. Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia registrou uma
obrigação de benefício definido para o Plano G0 de R$1.316.706 (31 de dezembro de 2009 - R$ 1.299.761).
A movimentação das obrigações de benefício definido durante o ano está descrita abaixo:

2010 2009
Obrigação de benefício definido, início do exercício 1.299.761 1.271.444
Custo dos juros e serviço corrente 135.353 136.308
Benefícios pagos (118.408) (107.991)

Obrigação de benefício definido, final do exercício 1.316.706 1.299.761

Os valores reconhecidos na demonstração de resultado são como segue:

2010 2009
Custo do serviço corrente 9 9
Custo dos juros 135.344 136.299
Total 135.353 136.308

Em 2010 e 2009, a despesa relacionada à obrigação de benefício definido nos termos do Plano G0 foi
registrada em Despesas administrativas.

Despesas previstas 2011
Custo do serviço corrente 548
Custo dos juros 161.718
Amortização (ganhos)/perdas 157.527
Total da despesa adicional a reconhecer 319.793

As principais premissas atuariais utilizadas foram as seguintes:

2010 2009
Taxa de desconto – taxa real 6,0% a.a. 6,6% a.a.
Taxa de inflação 4,0% a.a. 4,0% a.a.
Aumento salarial futuro 6,1% a.a. 6,6% a.a.

As premissas relativas à mortalidade futura são estipuladas com base em 90% da tábua de mortalidade AT83 para
2010 e 2009.
O número total de participantes do plano em 31 de dezembro de 2010 é de 2.536 (2.727 em 31 de dezembro de
2009). Sendo que o número de participantes assistidos e pensionistas em 31 de dezembro de 2010 é de 2.474
(2.602 em 31 de dezembro de 2009).
A análise de sensibilidade do passivo total dos planos de pensão em 31 de dezembro de 2010 às
mudanças nas principais premissas ponderadas é:

Plano de pensão - G0 Alteração da premissa Impacto no passivo total
Taxa de desconto Aumento de 0,5% Redução de 4,65%
 Redução de 0,5% Aumento de 5,07%
Taxa de crescimento salarial  Aumento de 0,5% Aumento de 0,00%
 Redução de 0,5% Redução de 0,00%
Expectativa de Vida  Aumento de 1 ano Aumento de 1,57%

(c) Participação nos resultados
Com base nas negociações realizadas entre a Companhia e as entidades representativas de classe funcional, foi
implementado o Programa de Participação nos Resultados, considerando o período de janeiro a dezembro de 2010, com
a distribuição do valor correspondente de até uma folha de pagamento, mediante o estabelecimento de metas. No ano foi
provisionado o montante de R$ 52.600 (2009 – R$ 53.407)

18 Patrimônio Líquido
(a) Capital autorizado

A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de R$ 10.000.000, mediante deliberação do
Conselho de Administração, após ouvir o Conselho Fiscal.
Em assembléia realizada em 29 de abril de 2008 os acionistas aprovaram um aumento de capital no valor de
R$ 2.800.000 mediante transferência da reserva de investimentos. Nenhuma ação ordinária adicional foi emitida.

(b) Capital social subscrito e integralizado
O capital social subscrito e integralizado é composto de 227.836.623 ações ordinárias, sem valor nominal, assim
distribuídas:

31 de dezembro de 2010 31 de dezembro de 2009 01 de janeiro de 2008
Número Número Número

de ações % de ações % de ações %
Secretaria da Fazenda 114.508.085 50,26% 114.508.083 50,26% 114.508.087 50,26%
Companhia Brasileira
de Liquidação
e Custódia 51.707.376 22,69% 54.052.476 23,72% 61.690.601 27,08%

Departamento de ADR
do The Bank Of
New York (equivalente
em ações) (*) 6.418.144 26,96% 58.641.584 25,74% 51.409.636 22,56%

Outros 203.018 0,09% 634.480 0,28% 228.299 0,10%
227.836.623 100,0% 227.836.623 100,0% 227.836.623 100,0%

(*) Cada ADR é igual a 2 ações
A quantidade de ações em 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2010 era de 227.836.623 ações ordinárias,
sem valor nominal, não havendo alteração durante o exercício.

(c) Remuneração aos acionistas
Aos acionistas é assegurado dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado de acordo com a legislação
societária. Sobre os dividendos aprovados não incidem juros, e os montantes não reclamados dentro de 3 anos da data
da Assembléia Geral que os aprovou prescreverão em favor da Companhia.
Os dividendos mínimos obrigatórios são apurados como segue:

2010 2009
Lucro líquido do exercício de acordo com o IFRS 1.630.447 1.507.747
Ajustes entre o IFRS e o BRGAAP - (133.868)
Lucro líquido do exercício de acordo com o BRGAAP 1.630.447 1.373.879
(-) Reserva legal - 5% (81.522) (68.694)
(-) Doações - (12.994)

1.548.925 1.292.191
Dividendo mínimo obrigatório – 25% (R$ 1,70 por ação) 387.231 323.048

A Companhia propôs “ad referendum” da Assembléia Geral de Acionistas, dividendos na forma de juros sobre o capital
próprio no montante de R$ 455.992, correspondentes a R$ 2,00 por ação ordinária. Esses juros, líquidos do imposto de
renda na fonte, de R$ 33.032, totalizam R$ 422.960. Em 2009 os juros foram de R$ 394.157, que líquidos do imposto de
renda na fonte, de R$ 28.756, totalizaram R$ 365.401.
A Companhia declarou dividendos no montante de R$ 455.992 a serem aprovados na Assembléia Geral em 28 de abril
de 2011. A Companhia registrou dividendos no valor de R$ 387.231, considerando o limite mínimo estabelecido no
estatuto.

(d) Reserva de capital
A reserva de capital compreende incentivos fiscais e doações recebíveis até o exercício de 2007.

(e) Reserva Legal
A reserva legal é constituída pela alocação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do capital social. A
companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do
montante das reservas de capital exceder de 30% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Além disso, tal reserva
não pode ser utilizada para pagamento de dividendos.

(f) Reserva de investimentos
A reserva para investimentos é constituída especificamente da parcela correspondente aos recursos próprios que serão
destinados à ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário baseado em orçamento de
capital preparado e aprovado pelo conselho fiscal. Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 essa reserva foi reconhecida, de
acordo com o artigo 196 da Lei 6404/76 no valor de R$  2.893.809 e R$ 1.676.068, respectivamente.

(g) Destinação do lucro do exercício

Lucro líquido 1.630.447
(+) Saldo lucros acumulados 56.047
(-) Reserva legal – 5% (81.522)
(-) Dividendos mínimos obrigatórios (387.231)
(-) Dividendos adicionais propostos (68.761)
Reserva para investimentos 1.148.980

19 Lucro por Ação
(a) Básico e diluído

O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade
média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício.

2010 2009
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia 1.630.447 1.507.747
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas 227.836.623 227.836.623
Lucro básico e diluído por ação (reais por ação) 7.156 6.618

A Companhia não possui ações ordinárias em circulação que possam causar diluição ou dívida conversível em ações
ordinárias. Assim, o lucro básico e o diluído por ação são iguais.

(b) Capital e reserva de lucros
A reserva de capital compreende incentivos fiscais e doações recebidas pela Companhia e que poderá ser utilizada
apenas para aumento de capital.
Reserva de lucros - reserva legal: é constituída pela alocação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do
capital social. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva,
acrescido do montante das reservas de capital exceder de 30% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Além disso,
tal reserva não pode ser utilizada para pagamento de dividendos.
Reserva de lucros - reserva para investimentos: é constituída especificamente da parcela correspondente aos recursos
próprios que serão destinados à ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Lucros (prejuízos) acumulados: o saldo estatutário desta conta é zero, pois todo lucro acumulado deve ser destinado ou
alocado para uma reserva de lucro.

20 Informações por segmento de negócios
A Administração da Companhia definiu os segmentos operacionais com base nos saldos contábeis em BRGAAP, utilizados
para a tomada de decisões estratégicas.
A administração da Companhia considera o negócio como prestação de serviço de água e esgoto. Nenhum segmento
operacional foi agregado.
As informações por segmento de negócios para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 são as seguintes:

2010
Reconciliação Saldo

para as conforme
demonstrações demonstrações

Água Esgoto financeiras financeiras
Receita bruta das vendas e dos serviços
prestados - de clientes externos 4.427.347 3.398.733 1.960.495 9.786.575

Deduções da receita bruta (314.282) (241.266) - (555.548)
Receita líquida das vendas e dos serviços
prestados - de clientes externos 4.113.065 3.157.467 1.960.495 9.231.027

Custos, despesas com
vendas e administrativas (2.998.303) (1.715.756) (1.846.635) (6.560.694)

Lucro operacional antes das outras
despesas operacionais líquidas 1.114.762 1.441.711 113.860 2.670.333

Outras despesas operacionais líquidas - - - 1.830
Lucro operacional antes do
resultado financeiro e impostos - - - 2.672.163

Depreciação e amortização 294.406 264.328 (6.550) 552.184

As informações por segmento de negócios para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009 são as seguintes:

2009
Reconciliação Saldo

para as conforme
demonstrações demonstrações

Água Esgoto financeiras Financeiras
Receita bruta das vendas e dos serviços
prestados - de clientes externos 4.104.332 3.131.886 1.848.972 9.085.190

Deduções da receita bruta (286.813) (218.858) - (505.671)
Receita líquida das vendas e
dos serviços prestados - de clientes externos 3.817.519 2.913.028 1.848.972 8.579.519

Custos, despesas com
vendas e administrativas (3.015.724) (1.533.549) (1.865.503) (6.414.776)

Lucro operacional antes das outras
despesas operacionais líquidas 801.795 1.379.479 (16.531) 2.164.743

Outras despesas operacionais líquidas (44.425)
Lucro operacional antes do
resultado financeiro e impostos 2.120.318

Depreciação e amortização 301.990 258.699 1.547 562.236

O lucro operacional da controladora totaliza o montante de R$ 2.672.119 (2009 – R$ 2.120.606), sendo a diferença de R$ 44
(2009 – R$ 288) representada pelos resultados financeiros e imposto de renda e contribuição social das controladas em
conjunto.

Os ajustes na receita bruta das vendas e dos serviços são como segue:

31 de dezembro de
2010 2009

Reclassificação de receitas que não são consideradas virtualmente certas (a) (170.189) (190.837)
Receita bruta de construção referente ao ICPC 1 (b) 2.130.684 2.039.809

1.960.495 1.848.972

Ajustes no custo, despesas de vendas e despesas administrativas são como segue:

31 de dezembro de
2010 2009

Reclassificação de provisão para perdas (a) 170.189 190.837
Custo de construção referente ao ICPC 1 (b) (2.081.081) (2.009.664)
Outros ajustes (c) 64.257 (46.676)

(1.846.635) (1.865.503)

(a) Reclassificação referente aos serviços prestados no atacado para municípios situados na região metropolitana de São
Paulo, cujo recebimento não é virtualmente certo e que não deve ser reconhecido como receita para fins de CPCs/IFRS.

(b) A receita de construção é reconhecida conforme CPC 17 , “Contratos de Construção” (IAS 11) usando o método de
execução percentual.

(c) Outros ajustes se referem principalmente a plano de pensão, depreciação/amortização, amortização da capitalização dos
custos de empréstimos e doações.

Os ativos correspondentes aos segmentos reportados apresentam-se conciliados com o total do ativo, conforme segue:

Consolidado
31 de 31 de 1º de

dezembro dezembro janeiro
de 2010 de 2009 de 2008

Serviços de água 7.980.302 6.987.785 6.341.473
Serviços de esgoto 9.145.194 8.861.645 7.371.388
Ativos dos segmentos reportados 17.125.496 15.849.430 13.712.861
Total do ativo circulante 3.590.121 2.271.123 2.115.725
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes, líquido 352.839 266.543 278.787
Saldos com partes relacionadas, líquido 231.076 260.365 107.911
Indenizações a receber 146.213 146.213 148.794
Depósitos judiciais 43.543 46.365 19.806
Imposto de renda e contribuições social diferidos 78.440 43.636 -
Imobilizado, líquido 249.606 190.430 167.110
Outros ativos não circulantes 1.533.250 1.169.019 655.008

Ativo total, conforme balanço patrimonial 23.350.584 20.243.124 17.206.002

Não há passivo alocado aos segmentos reportados.

21. Receita
(a) Receita bruta de vendas de produtos e serviços:

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Região Metropolitana de São Paulo 5.699.618 5.280.758 5.699.618 5.280.758
Sistemas Regionais (i) 1.955.608 1.764.623 1.956.273 1.764.623
Total 7.655.226 7.045.381 7.655.891 7.045.381

(b) Reconciliação da receita bruta para a receita líquida:

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Receita bruta de vendas e/ou serviços 7.655.226 7.045.381 7.655.891 7.045.381
Receita bruta de construção 2.130.675 2.039.809 2.130.684 2.039.809
Impostos sobre vendas (555.531) (505.671) (555.548) (505.671)
Receita líquida 9.230.370 8.579.519 9.231.027 8.579.519

(i) Os sistemas regionais da controladora incluem os municípios do interior e do litoral do Estado de São Paulo.
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22 Custos e Despesas Operacionais
Os custos e despesas operacionais são como segue:

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Custos das vendas e dos serviços prestados
Salários e encargos 994.530 1.124.655 994.631 1.124.655
Obrigações previdenciárias (11.799) 54.948 (11.799) 54.948
Custos de construção 2.081.071 2.009.664 2.081.081 2.009.664
Materiais gerais 135.058 142.154 135.113 142.154
Materiais de tratamento 136.533 136.722 136.546 136.722
Serviços de terceiros 603.849 552.708 603.924 552.708
Energia elétrica 529.352 483.675 529.480 483.675
Despesas gerais 202.633 45.099 202.645 45.099
Depreciação e amortização 522.927 537.629 522.927 537.629

5.194.154 5.087.254 5.194.548 5.087.254

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Despesas com vendas
Salários e encargos 185.012 202.090 185.012 202.090
Obrigações previdenciárias (1.375) 9.714 (1.375) 9.714
Materiais gerais 6.488 7.600 6.488 7.600
Serviços de terceiros 216.034 204.235 216.038 204.235
Energia elétrica 775 739 775 739
Despesas gerais 69.580 63.474 69.581 63.474
Depreciação e amortização 3.922 5.219 3.922 5.219
Provisão para créditos de liquidação duvidosa,
líquida das recuperadas (nota 8(c)) 232.505 117.351 232.505 117.351

712.941 610.422 712.946 610.422
Despesas administrativas
Salários e encargos 140.933 155.452 141.749 155.719
Obrigações previdenciárias 93.683 56.409 93.683 56.409
Materiais gerais 5.131 6.201 5.167 6.211
Serviços de terceiros 149.570 154.154 150.300 154.341
Energia elétrica 1.219 1.043 1.268 1.043
Despesas gerais 172.028 268.937 172.241 268.971
Depreciação e amortização 25.327 19.385 25.335 19.388
Despesas fiscais 63.380 55.013 63.457 55.018

651.271 716.594 653.200 717.100
Custos, despesas com vendas e administrativas
Salários e encargos 1.320.475 1.482.197 1.321.392 1.482.464
Obrigações previdenciárias 80.509 121.071 80.509 121.071
Custos de construção 2.081.071 2.009.664 2.081.081 2.009.664
Materiais gerais 146.677 155.955 146.768 155.965
Materiais de tratamento 136.533 136.722 136.546 136.722
Serviços de terceiros 969.453 911.097 970.262 911.284
Energia elétrica 531.346 485.457 531.523 485.457
Despesas gerais 444.241 377.510 444.467 377.544
Depreciação e amortização 552.176 562.233 552.184 562.236
Despesas fiscais 63.380 55.013 63.457 55.018
Provisão para créditos de liquidação duvidosa,
líquida das recuperadas (nota 8(c)) 232.505 117.351 232.505 117.351

6.558.366 6.414.270 6.560.694 6.414.776

23 Receitas e Despesas Financeiras

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Despesas financeiras
Juros e encargos sobre empréstimos e
financiamentos - moeda nacional (388.414) (328.280) (388.502) (328.280)

Juros e encargos sobre empréstimos e
financiamentos - moeda estrangeira (50.797) (61.852) (50.797) (61.852)

Outras despesas financeiras (i) (167.915) (95.026) (168.462) (95.031)
Imposto de renda s/remessa ao exterior (3.412) (3.552) (3.412) (3.552)
Variação monetária sobre empréstimos e financiamentos (87.330) (1.356) (87.330) (1.356)
Outras variações monetárias (47.041) (22.481) (47.041) (22.481)
Provisão para contingências financeiras (43.923) (252.645) (43.923) (252.645)
Total de despesas financeiras (788.832) (765.192) (789.467) (765.197)
Receitas financeiras
Variações monetárias ativas 120.779 62.964 120.779 62.964
Rendimento de aplicações financeiras 137.613 73.927 137.720 74.220
Juros e outras 85.415 89.598 85.415 89.598
Total de receitas financeiras 343.807 226.489 343.914 226.782
Despesas financeiras líquidas (445.025) (538.703) (445.553) (538.415)
Variações cambiais líquidas
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos 66.191 536.774 66.191 536.774
Outras variações cambiais (209) (1.028) (214) (1.028)
Variação cambial ativa 169 (7.297) 169 (7.297)

66.151 528.449 66.146 528.449

(i) Outras despesas financeiras incluem, principalmente, juros relativos à processos judiciais e juros sobre obrigações de
contratos de programa.

24 Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas
A composição de “outras receitas (despesas) operacionais líquidas” é a seguinte:

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Outras receitas operacionais líquidas 39.435 45.473 39.456 45.473
Outras despesas operacionais (37.626) (89.898) (37.626) (89.898)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 1.809 (44.425) 1.830 (44.425)

As outras receitas operacionais compõem-se, de resultados nas vendas do ativo imobilizado, vendas de editais, indenizações
e ressarcimento de despesas, multas e cauções, locação de imóveis, água de reuso, projetos e serviços do Pura e Aqualog.
As outras despesas operacionais compõem-se, da baixa de bens do ativo imobilizado por obsolescência, obras desativadas,
poços improdutivos, projetos economicamente inviáveis e perda do ativo imobilizado.

25 Compromissos
(i) Aluguéis operacionais

Em 31 de dezembro de 2010, os aluguéis operacionais já contratados requerem os pagamentos mínimos como segue:

2011 43.343
2012 24.780
2013 19.040
2014 9.192
Total 96.355

As despesas com aluguéis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 foram de R$ 29.002 e R$ 22.270,
respectivamente. Os valores referem-se às seguintes contas: aluguel de imóveis, aluguel de máquinas e equipamentos,
aluguel de equipamentos de informática, aluguel de máquinas copiadoras, aluguel de veículos e aluguel de equipamentos
automotivos. Os contratos dos aluguéis operacionais encerram-se em 2014.

(ii) Energia elétrica
A Companhia apresenta contratos de longo prazo de compromisso firme com fornecedores de energia elétrica para uso
próprio. Em 31 de dezembro de 2010 os principais valores de contratos dessa modalidade são apresentados como segue:

2011 377.530
2012 111.168
2013 85.379
2014 83.625
2015 80.555
Total 738.257

As despesas com energia elétrica para o exercício findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 foram de R$ 531.661 e R$
485.766, respectivamente. Os contratos de demanda firme encerram-se em 2015.

26 Contratualização com o Município de São Paulo
Em 14 de novembro de 2007, a Companhia e o Município de São Paulo (as Partes) assinaram um Convênio que visa
estabelecer condições para garantir a estabilidade na prestação de serviços públicos de saneamento básico e ambiental no
Município de São Paulo, cujos principais pontos são:
(a) as Partes assumiram o compromisso de estabelecer ações de saneamento básico e ambiental, complementares às ações

do Município de São Paulo, investindo na implantação e continuidade de programas, tais como: Programa Córrego Limpo
e Programa de Uso Racional da Água – PURA, cujo objetivo é garantir a redução do consumo de água nas unidades
públicas, assegurando o abastecimento de água e a qualidade de vida da população;

(b) a partir de 14 de novembro de 2007, data de celebração do Convênio, a totalidade dos valores pagos pelo Município de
São Paulo à SABESP, referentes aos órgãos da Administração direta, autarquias e fundações, descontados os tributos
incidentes, será destinada à realização de ações em saneamento básico e ambiental no Município; e

(c) O Município assume o compromisso de retomar o pagamento das contas e faturas de consumo corrente emitidas pela
SABESP, a partir de 14 de novembro de 2007, data da assinatura deste Convênio.
O Convênio permanece vigente, mas a arrecadação citada no item (b) deixou de ser direcionada à conta especifica para a
destinação às ações de saneamento básico e ambiental no Município . O saldo remanescente em 31 de dezembro de
2010, referente aos valores arrecadados e ainda não destinados, era de R$ 80.379.
Em 23 de junho de 2010 a Companhia celebrou um Contrato com o Estado e o Município de São Paulo de prestação de
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de São Paulo por um período de 30
anos, prorrogável por mais 30 anos.
Em 23 de junho de 2010, foi assinado Contrato pelo Estado, pelo Município e pela Companhia, assim como do Convênio
entre o Estado e Município, com interveniência e anuência da SABESP e Agência Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo (“ARSESP”), cujos principais aspectos são os seguintes:
1. O Estado e o Município atribuem à SABESP o direito de explorar a prestação dos serviços de saneamento da Capital

do Estado de São Paulo, o que envolve a obrigação de prover os serviços e o direito de se remunerar por intermédio
do recebimento de receitas tarifárias;

2. O Estado e Município definem a ARSESP como responsável pelas funções de regulação, inclusive tarifária, controle e
fiscalização dos serviços;

3. O modelo de avaliação utilizado foi o de fluxo de caixa descontado, o qual considerou a sustentabilidade econômico-
financeira da operação da SABESP na Região Metropolitana de São Paulo;

4. Foram considerados no fluxo de caixa todos os custos operacionais, tributos, investimentos e a remuneração do
custo de oportunidade dos investidores e credores da SABESP;

5. Os investimentos previstos no Contrato atendem ao valor mínimo de 13% da receita bruta obtida pela prestação de
serviços no Município de São Paulo, liquida de Cofins e Pasep, e já estão contemplados no Plano de Investimento
divulgado pela Companhia;

6. O repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura para aplicação em ações pertinentes ao
saneamento da capital constitui encargo a ser recuperado na tarifa, conforme disposição contratual. Este valor
corresponde a 7,5% (sete e meio por cento) da receita bruta obtida pela prestação de serviços no Município de São
Paulo, líquida de Cofins e Pasep, e inadimplência do período;

7. O custo de oportunidade dos investidores e credores da SABESP foi estabelecido pela metodologia CMPC (custo
médio ponderado de capital). Este custo foi utilizado como taxa de desconto do fluxo de caixa; e

8. O Contrato prevê a remuneração dos ativos líquidos em operação, apurados preferencialmente por meio de avaliação
patrimonial, ou pelo valor contábil atualizado monetariamente, conforme vier a ser definido pela ARSESP. Além disso,
prevê, também, a remuneração dos investimentos a serem executados pela SABESP, de forma que não haja valor
residual ao final do Contrato.

A contratualização com o Município de São Paulo, que representa aproximadamente 54,66% da receita total da
Companhia, garante segurança jurídica e patrimonial à SABESP, retorno adequado aos acionistas e prestação de serviços
de qualidade aos seus clientes.

27 Evento Subsequente
13ª emissão de Debêntures
Em 11 de janeiro de 2011, a Companhia efetuou a liquidação financeira da 13ª Emissão de Debêntures Simples, Não
conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de
Colocação, nos termos da Instrução CVM 476, cujas características são as seguintes:

Data Emissão: 11/01/2011
Série: Única
Valor Total (R$ Mil) R$ 600.000
Quantidade: 60
Valor Unitário (R$ Mil) R$ 10.000
Pagamento Remuneração semestral
Amortização Final 29/08/2012
Resgate Facultativo: parcial ou total a qualquer tempo
Remuneração DI acrescido: 1º período: 11/01/2011 a 26/02/2011 = 0,65%

2º período: 26/02/2011 a 30/08/2011 = 0,75%
3º período: 30/08/2011 a 01/03//2012 = 0,85%
4º período: 01/03//2012 a 29/08//2012 = 1,25%

Os recursos provenientes da captação por meio da Emissão das Debêntures da 13ª emissão foram destinados ao resgate
antecipado das 60 (sessenta) Notas Promissórias Comerciais da 5ª emissão da Companhia, com vencimento programado
para 26/02/2011.
JICA
Em fevereiro de 2011, a Companhia firmou com a JICA o contrato de financiamento complementar do Programa Onda Limpa –
1ª Etapa, com montante de aproximadamente US$ 190,0 milhões. Os recursos serão utilizados para a execução de obras e
serviços na Região Metropolitana da Baixada Santista. O prazo de vencimento é de 18 anos e a taxa de juros, entre 1,8% e
2,5% ao ano.

Presidente Dilma Seli Pena
Diretores
Financeiro e de Relações com Investidores Rui de Britto Álvares Affonso
Gestão Corporativa Manoelito Pereira Magalhães Junior
Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente Marcelo Salles Holanda de Freitas
Metropolitano Paulo Massato Yoshimoto
Sistemas Regionais Luiz Paulo Almeida Neto

Contador: Nara Maria Marcondes França
CRC 1SP 207.447/O-0
Superintendente de Contabilidade

PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DIRETORIA EXECUTIVA

Aos Administradores e Acionistas
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo - SABESP (“Companhia” ou “Controladora”) que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais no-
tas explicativas. Examinamos também as demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e suas controladas
em conjunto (“Consolidado”) que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31
de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A adminis-
tração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de ex-
pressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa audito-
ria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divul-
gações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados de-
pendem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não

para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma
auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apre-
sentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre
as demonstrações financeiras individuais: Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil.  Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas: Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e suas controladas em conjunto em 31
de dezembro de 2010, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de
caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as normas internacio-
nais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase: Conforme descrito na Nota 2, as
demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. No caso da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, essas práticas diferem do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas,
somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas em conjunto pelo
método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo.
Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: Examinamos, também, as de-
monstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2010, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasilei-
ra para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a
apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos
de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresenta-
das, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras toma-
das em conjunto. São Paulo1, 29 de março de 2011

PricewaterhouseCoopers Valdir Renato Coscodai
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP165875/O-6

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, abaixo assinados,
dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao
exame das Demonstrações Financeiras consolidadas, do Relatório
Anual da Administração e da Proposta da Administração para
Destinação do Resultado, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2010 e, com base em análises efetuadas, em
esclarecimentos adicionais prestados pela Administração, inclusive
pelo Comitê de Auditoria, considerando, ainda, o Parecer dos
Auditores Independentes da PricewaterhouseCoopers, datado de 24
de março de 2011, concluíram que estão adequadamente
apresentados, motivo pelo qual opinam pelo seu encaminhamento
para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

São Paulo, 24 de março de 2011.
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