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TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.o 02 

Contratante - Prefeitura da Estância Turística de Salto 

Contratada - Sanesalto Saneamento Ltda. 

lntervenientes Anuentes - Resil Investimentos, Participações e Projetos Ltda e Saneciste 

Saneamento e Meio Ambiente S.A. 

Objeto - Contrato de concessão de Serviço Público de Tratamento de Esgotos Urbanos 

Domésticos e Industriais precedido de execução de obras públicas. 


A Estância Turística de Salto, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. 
Pilzio unciatto Di Lel1i, doravante designada como PREFEITURA, e de outro lado à 
empresa SANESAL TO SANEAMENTO L TDA, inscrita no CNPJ(MF) n.o 
02 .724 .983 ./0001-34, neste ato representada por Rogelio Contreiras de Sousa, português, 
casado, engenheiro, com RNE n.O V-274.8 14-3-SRlDPF - SP ., CPF n.o 219.854.668-05, 
doravante designada como CONCESSION ÁRIA, sociedade comerciaI por quotas de 
responsabilidade limitada, controlada pelas empresas RESIL INVESTD.\1ENTOS, 
PARTICIPAÇÕES E PROJETOS LTDA e SANECISTE SANEAMENTO E MEIO 
AMBlENTE S.A , doravante denominadas INTERVENIENTES ANUENTES, 
considerando a necessidade de se adequar à concessão à lei autorizada (Lei Municipal n.o 
1.903, de 21 de fevereiro de 1996) e à Lei Federal D.o 8.987 de ]3 de fevereiro de 1995; 
considerando também à vontade das partes contratantes em minimizar os encargos da 
PREFEITURA e, em contrapartida, conferir à CONCESSIONÁRIA meios mais eficazes 
para a execução de suas obrigações contratuais, res \vem proceder alterações no Contrato 
Original, finnado em 05 de dezembr de 1996 em decorrência da Concorrência Pública n.o 
05/96, e no Termo de Alteração Contratual tirmado em 08 de maio de 2000 nos seguintes 
tennos e condições: 

Clãu ula 'Pr imeira: 
As cláusulas a seguIr elencadas do Contrato original passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

Cláusula 1.1.3 - Leitura de hidrômetros; processamento, emi ão, notificação e cobrança de 
contas pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto; afastamento e tratamento 
de esgotos urbanos domésticos e industriais. 

Cláusula 1.2 - Os resíduos sólidos e efluentes poderão ser comercializados pela 
CONCESSIONÁRIA 
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Cláusula 1.2.1 - Fica a cargo exclusivo da CONCESSIONÁRIA a destinação dos resíduos 
não comercializados na forma da cláusula 1.2, obedecida, sempre, a normatização da 
PREFEITURA. 

Cláusula 1.6.1 - O local disponibilizado para a edificação das instalações da 
CONCESSIONÁRIA, é o constante do Decreto nO 035/89 de 30/03/89, com as alterações 
do Decreto n° 060/95 de 30/1 0/95 . 

Cláusula 1.9.4 - As receitas para a cobertura dos encargos da CONCESSIONÁRIA advirão 
da arrecadação da tarifa pelos serviços trespassados, acrescidas da receita eventual prevista 
na comercialização autorizada na cláusula 1.2, garantida a fiscalização e assegurado o 
controle das tarifas pela PREFEITURA. 

Cláusula 7.2.3.3 - De todos os usuários do sistema de esgotamento sanitário que 
efetivamente contribuírem com efluentes para a ETE serão cobradas as tarifas definidas 
pela PREFEITURA na fo rma da cláusula SEXTA Os valores referentes a esta parcela 
pertencem à CONCESSIONÁRIA 

Cláusula 7.3.1 - A CONCESSIONÁRIA terá direito à cobrança das suas taritàs 
imediatamente a partir do início da operação da Estação de Tratanlento de Esgotos, sendo 
concedido um prazo de até 60(sessenta) dias após o início destas atividades para adequação 
do sistema de leitura e processamento de contas, através de programa (software) 
especialmente desenvolvido. Até a implementaçao completa destes mesmos serviços pela 
CO CESSIONÁRIA as responsabilidades técnica e de custeio destas atividades ticarão 
totalmente sob responsabilidade da PREFEITURA. 

Cláusula 7.3.3 - Caberá à CONCESSIONÁRIA os serviços de leitura de hidrômetros, 
processamento, emissão, notificação e cobrança de contas pelos serviços de fornecimento 
de água , afastamento e tratamento de esgotos urbanos domésticos e industriais, confonne 
estabelecido em regulamento próprio, devendo, para tanto treinar sua equipe. 

Cláusula 7.4.1 - Caberá à CONCE IONÁRIA a escoUla da instituição financeira 
centralizadora da arrecadação, ficando certo que o recolhimento poderá ser efetuado em 
todas as instituições financeiras conveniadas com a PREFEITURA. 

Cláusula 7.4.2 - A CONCESSIONÁRIA transferirá, no prazo apontado na cláusula 7.2.5, 
à conta indicada pela PREFEITURA as parcelas referidas nas cláusulas 7.2.3.1 e 7.2. 3.2 
deduzindo deste montante o valor proporcional aos encargos bancários inerentes, que será 
calculado como endo o quociente entre o faturamento da PREFEITURA e a somatória dos 
faturamentos da CONCESSIONÁRIA e da PREFEITURA, multiplicado pelo valor total 
dos encargos bancários. .~ 
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Cláusula 7.4.3 - Em caso de atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias corridos, a 
CONCESSIONÁRIA solicitará por escrito autorização da PREFEITURA para a restrição 
no fornecimento dos serviços dos inadimplentes, cabendo à PREFEITURA a inscrição dos 
débitos na Divida Ati a do Município. 

Cláusula 7.4.4 - Se a PREFEITURA não emitir a autorização de que trata a cláusula 7.4 .3 
em até 30 (trinta) dias corridos da data de sua solicitação, fica a CONCESSIONÁRIA, 
autorizada a reter os valores das parcelas devidas ao Tesouro Municipal referidas nas 
cláusulas 7.2.3.1 e 7.2 .3.2 até o montante necessário à satisfação da parcela que lhe 
pertence na inadimplência. 

Cláusula 8.1 - Os recursos financeiros para custeio dos serviços concedidos e para retorno 
dos investimentos na implantação do sistema serão suportados exclusivamente pela tarifa 
referente ao tratamento de esgotos cobrada dos usuários e pela receita eventual prevista na 
cláusula 1.2. 

Cláusula Segunda: 
Ao Contrato original ficam acrescentadas as seguintes cláusulas: 

. 
Cláusula 1. 1.4 - ' Controle da inadimplência através de restrição no fornecimento dos 
serviços, obedecida a normatização da PREFEITURA 

Cláusula 1.1.5 - Cobrança executiva dos débitos oriundos do encargo atribuído pela 
cláusula 1.1.3. 

Cláusula 7.2.5 - Os valores tocantes à PREFEIT URA e especificados na cláusula 7.4.2 
serão repassados ao Tesouro Municipal no prazo máximo de 03(três) dias úteis, contados da 
data de sua efetiva arrecadação. 

Cláusula Terceira: 
Ficam revogadas as seguintes cláusulas do Contrato Original: 7.7, 7.1. 1, 7. 1. 2, 

7. "' .5, 7.3.5.1,7.3.5.2, 7.4.4,7.4.1.1,7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4. 2.3, 7.4.4. 1 7.4.5, 7.4. 5.1, 7.4.6, 
7.4.6 .1, 7.4.7, 7.4. 7. 1, 7.4.7.2 e 8.2 até 8.6. 

Cláusula Quarta: 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original, assim 

como as cláusulas do T,ermo de Alteração Contratual n.o O I, lavrado em 08 de maio de 
2000, não conflitantes ou alteradas pelo presente Termo. 
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Cláusula Quinta: 
Em decorrência das alterações contratuais procedidas por este Termo, o valores 

faturados pela CONCE SSIONÁRIA referentes aos serviços de leitura, atendimento ao 
público, processamento, emissão e entrega de contas e avisos de cobrança de fornecimento 
de água prestados de janeiro de 1997 até 30 de junho de 2002, no vai r de R$ 1. 536.813,75 
( um milhão, quinhentos e trinta seis mil, oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos) 
ficam compensados com o encargo da CONCESSIONÁRIA de reembolsar a 
PREFEITURA pela desapropriação da área definida na cláusula 1.6.1. , no valor atualizado 
de R$ 929.86I,24(novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e 
quatro centavos), renunciando a CONCESSIONÁRIA, expressamente, ao direito de 
cobrança da diferença entre esses valores. 

Em sendo esta a vontade das partes, firmam o presente termo de Alteração 
Contratual em 05 (cin o) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo indicadas, 

Sanesalto Saneamento Ltda. 

Contratada 


~{;.~~ A~ 
Resil Investimentos, Participações e Projetos Ltda. 


Interveniente Anu nte 


Salto(SP), 29 de 'I de 2002 

Prefeitura da 

/420~~ ,6- 1-

SJl.\lfCiste saneam' ::Meio ::'bieDte S.A. 
~....t~ ,- Interveniente Anuente 

~'Q\O ~\}\\~~ 
C.C. ecrettJihU8-~ocios Jurídjcos 
Testemunhas: ~ 
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