COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N.º 43.776.517/0001-80

CONTRATOS DA COMPANHIA COM PARTES RELACIONADAS

Objeto do Contrato

Contratante/
Contratado

Prazo

Valor

O saldo do acordo
em 31/03/2008 era
de R$ 131.871
mil.

Segundo Aditamento ao
Termo de Reconhecimento,
Compromisso de
Pagamentos e outras
Avenças

Sabesp e Governo do
Estado de São Paulo
por intermédio da
Secretaria da Fazenda

Parcelamento do saldo remanescente do Primeiro
Aditamento, no valor de R$ 133.709, a ser pago em 60
parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo -se a
primeira em 2 de janeiro de 2008. O valor da s parcelas
será atualizado monetariamente de acordo com a variação
do IPCA-IBGE, acrescida de juros simples de 0,5% ao
mês. No saldo desse acordo, cujas parcelas vêm sendo
pagas mensalmente, existe um valor de R$ 46.244 que o
Estado não reconhece como devido.
Em relação às contas vencidas e não pagas no período de
março de 2004 a outubro de 2007, oriundas da prestação
de serviços de água e coleta de esgotos no total de
R$ 256.608, R$ 235.407 foram recebidos e R$ 21.201,
encontram-se em fase de confirmação e recebimento.
Os juros sobre o capital próprio devidos pela Sabesp ao
Estado, referentes ao período de março de 2004 a
dezembro de 2006, no montante de R$ 400.823,
atualizados a partir de junho de 2007 até novembro de
2007, pela taxa Selic, foram pagos no período de janeiro a
março de 2008.

Depósito bancário e
aplicações financeiras

Sabesp e Nossa Caixa

Prazo máximo de 3 anos e resgate a partir do 30º dia da R$ 334.718 mil
aplicação, no caso de aplicações financeiras.
em 31/03/2008

Complementação de
aposentadoria e licença
prêmio pagos pela
Companhia a exfuncionários oriundos das
empresas estatais que se
fundiram para a constituição
da Sa besp e que serão
ressarcidos pelo Governo
Estadual, responsável pelo
cumprimento dessas
obrigações conforme Lei
Estadual nº 200/74

Sabesp e Governo do
Estado de São Paulo
por intermédio da
Secretaria da Fazenda

R$ 938.007 mil
em 31/03/2008

Condições
de Rescisão
ou Término
Ficam
mantidas as
cláusulas do
contrato
anterior.

