Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Debêntures não Conversíveis em Ações

Sanesalto Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34
Rua Coelho Neto, 315 - Jardim Três Marias – CEP: 13320-520
Cidade de Salto, Estado de São Paulo

no montante de

R$ 36.000.000,00
Código ISIN: BRSNSTDBS004

Classificação de Rating da Emissão concedido pela Agência Austin Rating: A+

Emissão de 36.000 (trinta e seis mil) debêntures da 2ª emissao de debentures - série única, da
forma escritural, não conversíveis em ações e da espécie subordinada, com valor nominal unitário
de R$ 1.000,00 (um mil reais), aprovada conforme deliberações das Assembléias Gerais
Extraordinárias, realizadas em 20 de maio de 2004 e em 10 de agosto de 2004, arquivadas na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob os nºs 286.496/04-5 e 385.688/04-0, publicadas no Diário
Oficial do Estado de São Paulo em 19 de junho de 2004 e em 19 de agosto de 2004 e no Diário do
Comércio e Indústria em 19 de junho de 2004 e em 19 de agosto de 2004.

Registro da presente emissão na Comissão de Valores Mobiliários – CVM
sob o nº CVM/SRE/DEB/2004/036 em 29 de setembro de 2004

“O registro da presente distribuição não implica, por parte da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), garantia da veracidade das informações prestadas ou em
julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, bem como sobre as debêntures a
serem distribuídas”.
“Os investidores devem ler a seção Fatores de Risco , nas páginas 37 à 41”

Coordenador e Líder da Distribuição

29 de setembro de 2004
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DEFINIÇÕES
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DEFINIÇÕES
NO CONTEÚDO DESTE PROSPECTO,
AS DEFINIÇÕES LISTADAS NESTA SEÇÃO,
SALVO SE OUTRO SENTIDO LHES FOR EXPRESSAMENTE
ATRIBUÍDO NO TEXTO, TÊM O SEGUINTE SIGNIFICADO:

1. TERMOS GERAIS

BOVESPA

Bolsa de Valores do Estado de São Paulo

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia

CONCESSIONÁRIA

Genericamente, uma Sociedade de Propósito Específico - SPEs, que
explora um serviço, sob o regime de concessão. Particularmente, a
SANESALTO é uma concessionária.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

DEFAULT

Descumprimento

de

obrigação. No

caso

dos

títulos,

descumprimento de obrigação de pagar juros e/ou amortizações nas
datas definidas na escritura de emissão.
EMISSORA

SANESALTO, na qualidade de emissora das debêntures objeto deste
Prospecto.

IGP ou IGP-M

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS-MERCADO divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas

RATING

Hierarquização de risco de default (não cumprimento das
obrigações contratadas) associada aos títulos, através de uma nota
emitida por agência especializada e acreditada.

REF. [ 7.002.257-B-JRL-2030604 ]
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DEFINIÇÕES
2

SPE

Sociedade de propósito específico, ou sociedade de propósito
exclusivo. Empresa de objetivo social restrito ao propósito que se
define.

2. TERMOS ENCONTRADOS NO DOCUMENTO
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DA SEGUNDA EMISSÃO DA SANESALTO

AMOSTRA DE
LABORATÓRIO

Corresponde ao conjunto de valores que se mede na análise de
riscos, assumindo que o cenário de referência da economia, ou do
comportamento da operação da concessionária, tomem diferentes
configurações no ciclo de vida dos títulos.

CONTAS DE RESERVA Contas que a SANESALTO se compromete a constituir para depositar
recursos destinados à liquidação das suas obrigações com os títulos.
DURATION

Mostra o prazo médio no qual a totalidade dos recursos do
investidor nos títulos ficou aplicada à taxa TRRe.

ENCARGOS SOBRE
O RESULTADO

Custos de taxas de impostos incidentes sobre o resultado
operacional da SANESALTO.

ENCARGOS SOBRE
A RECEITA

Custos de taxas de impostos incidentes sobre a receita operacional
da SANESALTO.

FATOR DE
SEGURANÇA

Índice medido na análise da capacidade de pagamento que a
SANESALTO tem, relativamente às obrigações que assume com a
emissão dos títulos. Calcula-se relacionando a massa de recursos
livres em giro na SANESALTO com a massa das obrigações com os
títulos.

REF. [ 7.002.257-B-JRL-2030604 ]
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DEFINIÇÕES
3

FUNDING

Termo da língua inglesa, que indica a forma segundo a qual uma
empresa (empreendimento) estrutura sua equação de fundos, no
conceito de fontes e usos de recursos financeiros na sua operação,
ou implantação.

PAYBACK

Medido no conceito de payback-primário, indica, para o investidor
nos títulos, em quanto tempo, recebendo os retornos conforme o
fluxo esperado, ele somará o mesmo poder de compra que tinha
quando fez o investimento.

PRAZO DE IMOBILIZAÇÃO
DO INVESTIMENTO
Indica, para o investidor nos títulos, considerando o recebimento
dos retornos conforme o fluxo esperado, durante quanto tempo, em
média, o seu investimento ficou imobilizado nos títulos.
TAXA DE JUROS DE
REFERÊNCIA ou
TAXA DE JUROS
IMPLÍCITA.

Trata-se da taxa de juros denominada na emissão dos títulos, que
deve ser paga mensalmente pela SANESALTO.

TAXA DE RETORNO
EFETIVA

TRRe

Renda média, expressa em taxa anual equivalente,

efetiva acima do IGP, que receberá o investidor nos títulos,
considerando o investimento na subscrição à vista e o retorno do
investimento respeitando o fluxo de juros e amortizações previsto
na escritura de emissão do título. Para seu cálculo, consideram-se
os valores esperados do fluxo de retorno desagiados à taxa de
inflação para a data base do investimento.

REF. [ 7.002.257-B-JRL-2030604 ]
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DEFINIÇÕES
4

TAXA DE RETORNO
NOMINAL

TRRn

Renda média, expressa em taxa anual equivalente,

nominal em Reais, que receberá o investidor nos títulos,
considerando o investimento na subscrição à vista e o retorno do
investimento respeitando o fluxo de juros e amortizações previsto
na escritura de emissão do título. Para seu cálculo, consideram-se
nominais em Reais os valores esperados do fluxo de retorno,
levando em conta expectativa de evolução da taxa de inflação.

REF. [ 7.002.257-B-JRL-2030604 ]
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INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSÃO PÚBLICA
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INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSÃO PÚBLICA
INSTRUÇÃO CVM Nº400/2003
SANESALTO SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34
Rua Coelho Neto, 315 - Jardim Três Marias – CEP: 13320-520
Cidade de Salto, Estado de São Paulo
Emissão pública de 36.000 (trinta e seis mil) debêntures escriturais, com valor nominal unitário
na Data da Emissão de R$ 1.000,00 (um mil reais), não conversíveis em ações e subordinadas,
relativas à 2a emissão, em uma única série, com valor de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões
de reais). A integralização será feita à vista no ato da subscrição, nos termos do disposto no item
4.8 da cláusula quarta da escritura de emissão, conforme deliberações das Assembléias Gerais
Extraordinárias da SANESALTO SANEAMENTO S.A., realizadas em 20 de maio de 2004 e em
10 de agosto de 2004, arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob os nos
286.496/04-5 em 08/06/2004 e 385688/04-0 em 17/08//2004, publicadas no Diário Oficial do
Estado de São Paulo em 19 de junho de 2004 e em 19 de agosto de 2004 e no Diário do
Comércio e Indústria em 19 de junho de 2004 e em 19 de agosto de 2004.
Registro da presente emissão na Comissão de Valores Mobiliários - CVM:
Número: CVM/SRE/DEB/2004/036
Data: 29 de setembro de 2004
“O registro da presente distribuição na CVM não implica, por parte da CVM, garantia da
veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia
emissora bem como sobre as debêntures a serem distribuídas.”
“Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a companhia emissora e a
distribuição em questão poderão ser obtidas junto ao Líder da distribuição e na CVM”

_____________________________________________________
SANESALTO SANEAMENTO S.A.
João Mauro Boschiero
Diretor de Relações com Investidores

_____________________________________________________
Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A..
João da Rocha Lima Júnior
Carlos Alberto da Rocha Lima
Diretor
Diretor
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1. Composição do Capital Social – Posição conforme AGE de 05/04/04
Espécies das Ações
Quantidade
Ordinárias
Roberto Mélega Burin
Globalbank Consulting
Ltda.
outros
Preferenciais
Total

Subscrito
Valor – R$

%

Integralizado
Quantidade Valor – R$

%

63.000
61.980

63.000,00
61.980,00

50,40
49,58

63.000
61.980

63.000,00
61.980,00

50,40
49,58

20
0
125.000

20,00
0
125.000,00

0,02
0
100 %

20
0
125.000

20,00
0
125.000,00

0,02
0
100 %

2. Características Básicas da Emissão
Espécie
Debêntures
Subordinadas

Quantidade
36.000

Preço da emissão -R$
1.000,00
Custo máximo da distribuição
. despesas com serviços na estruturação
. despesas gerais com estruturação
. despesas com serviços de colocação
Montante líquido para a Companhia

Montante - R$
36.000.000,00
2.700.000,00
395.620,00
324.380,00
1.980.000,00
33.300.000,00

3. Demonstrativo do Custo da Distribuição
3.1. Despesas com Serviços na Estruturação:
- Coordenadora - uma comissão de estruturação de R$ 102.420,00 acrescida do valor equivalente a
0,37% incidente sobre o valor da emissão;
- Assessorias – R$ 130.000,00,
- Rating – R$ 30.000,00
3.2. Despesas Gerais Vinculadas com a Estruturação:
- 0,3% sobre o volume da emissão, limitado a R$ 82.870,00 (100.000 UFIRS);
- Prospectos e registros – R$ 241.510,00.
3.3. Despesas com Serviços de Colocação dos Títulos:
- Coordenadora - uma comissão de colocação de 0,71% incidente sobre o total das colocações
efetuadas;
- Propaganda - road show de apresentação e oferta do investimento – R$ 1.724.400,00.

3.4. Custo Unitário do Lançamento:
Preço por Debênture - R$
1.000,00

Custo por Debênture - R$
75,00
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Montante líquido - R$
925,00

4. Condições e Prazo de Subscrição e Integralização
4.1. A colocação e/ou subscrição das Debêntures somente terá início após a data da expedição do Registro de
Emissão pela CVM e da publicação do Anúncio de Início de Distribuição, conforme o artigo 54 da Instrução
CVM nº 400/03.
4.2. O prazo para colocação das Debêntures será de 6 (seis) meses, contados a partir da data de publicação do
anúncio de início de distribuição.
4.3. Cada Debênture será subscrita e integralizada por 100% do seu valor nominal unitário, observado o disposto
nos itens 4.8.1 e 4.8.2 da Escritura de Emissão.
5. Contrato de Distribuição de Debêntures
A COORDENADORA firmou contrato de colocação de Debêntures, em regime de melhores esforços, desta
emissão, representando 36.000 títulos.
A COORDENADORA, para promover a colocação das Debêntures junto ao público, terá um prazo de 6 (seis)
meses, contados a partir da data de publicação do anúncio de início de distribuição.
Se, ao final do prazo mencionado no parágrafo anterior, as Debêntures objeto dos melhores esforços não tiverem
sido totalmente colocadas, a COORDENADORA não se responsabilizará pela subscrição do saldo não colocado.
A COORDENADORA atuará na colocação das Debêntures de forma exclusiva, não havendo a participação de
outras instituições ou a formação de consórcios.
A íntegra do “ Contrato de Distribuição” encontra-se disponível para consulta ou cópia na sede da
COORDENADORA e Líder da Distribuição na Rua Padre João Manoel, 923 - 12o andar -São Paulo – SP, CEP:
01411-001
6. Procedimento da Distribuição
6.1. Colocação
A distribuição das Debêntures será pública, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários, para colocação no mercado de balcão não organizado, para o
público investidor em geral, sem qualquer restrição, não podendo ser efetuada a coleta de intenções de
investimento e, nem o recebimento de reservas para subscrição ou aquisição de debêntures, conforme disposto
nos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400/03. A distribuição será realizada em regime de melhores esforços,
não havendo responsabilidade da COORDENADORA pela subscrição do saldo não colocado, o qual será
cancelado após o encerramento do prazo legal de distribuição. É vedado à EMISSORA efetuar nova emissão de
debêntures antes de serem colocadas todas as Debêntures desta emissão ou cancelado o saldo não colocado.
Não existe nenhuma inadequação para qualquer investidor.
Na hipótese de modificação na oferta das Debêntures, os investidores que já tiverem aderido à oferta serão
comunicados por meio de carta com aviso de recebimento, no endereço informado no Boletim de Subscrição, a
respeito da modificação efetuada, para que confirmem, por escrito, em correspondência endereçada ao Diretor
de Relação com os Investidores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em
manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.
6.2. Negociação
As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário no Sistema BOVESPAFIX, da Bolsa
de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC .
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6.3. Integralização
Todas as Debêntures desta Emissão serão subscritas por 100% (cem por cento) do seu valor nominal e
integralizadas em dinheiro no ato da subscrição, observado o disposto nos itens 4.8.1 e 4.8.2 da Escritura de
Emissão.
7. Características da Emissão
7.1. Destinação dos Recursos
Os recursos provenientes desta emissão destinar-se-ão a financiar o programa de investimentos para a
implantação da empresa.
A Emissora, pretende, com esta captação, financiar seu programa de investimentos para a implantação da
empresa.
A concessão dos serviços de tratamento de esgoto da cidade de Salto, objeto do contrato de concessão com a
Prefeitura Municipal daquela cidade, é onerosa à concessionária, no sentido que esta deve fazer todos os
investimentos antes de iniciar a prestação do serviço e poder cobrar dos usuários do sistema as tarifas
autorizadas no referido contrato, iniciando suas receitas.
Este formado de concessão, também conhecido como B.O.T. (Built – Operate – Transfer, ou seja Construir –
Operar – Transferir), está sendo largamente utilizado no Brasil, em diferentes concessões de serviços públicos.
A concessionária se obriga a fazer os investimentos com seus próprios recursos, ou com recursos captados no
mercado, opera durante um certo prazo (20 anos no caso da Sanesalto) e transfere as instalações para o poder
concedente.
A Sanesalto terá um valor de investimento de R$ 33.300.000,00, equivalentes ao montante líquido da emissão,
que serão assim distribuídos (em R$ 1000):
a. Desapropriações a serem efetuadas
380
A implantação do empreendimento necessita de uma área de terreno adicional que será objeto de
desapropriação pela PMS, sendo que o custo dessa operação será de responsabilidade da concessionária,
conforme estipula o contrato de concessão.
b. Obras e equipamentos a implantar
19.450
Trata-se do valor do contrato que será firmado com a empresa responsável pelo fornecimento da
tecnologia, da engenharia, da construção de todas as obras civis e do fornecimento dos equipamentos necessários
ao empreendimento. Neste valor, existe uma pequena reserva para contingências neste conceito. A empresa, em
fase de contratação, é especializada na implantação deste tipo de projeto. O Contrato será na modalidade EPC
(Engineering, Procurement and Construction), ou seja, engloba o fornecimento da tecnologia e da engenharia do
empreendimento, o fornecimento de todos os equipamentos, a construção e montagem e o treinamento e
supervisão da equipe da Sanesalto após a conclusão da implantação. A descrição das obras e equipamentos
principais é a seguinte:
- fornecimento e instalação dos dutos dos coletores de esgoto, ao longo da cidade, permitindo a
captação do esgoto residencial e industrial, para transferi-lo às estações de bombeamento;
- fornecimento e instalação das linhas de alimentação elétrica e das estações de bombeamento, que
enviarão o esgoto coletado para a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto;
- ETE: obras civis da estação e fornecimento de todos os equipamentos necessários ao tratamento do
esgoto, como, misturadores, decantadores, filtros, bombas, etc., sua montagem, testes, treinamento
do pessoal da Sanesalto e operação assistida.
Ressalte-se que o contrato inclui a escolha e fornecimento da melhor tecnologia a ser empregada no processo
de tratamento de esgoto, de responsabilidade da contratada, havendo uma fase de 180 dias, após a conclusão
das obras, onde a empresa deverá comprovar, através da operação do sistema que a ETE atende às exigências
dos órgãos ambientais. É também fator importante que o custo operacional do sistema está garantido e não
poderá ultrapassar o valor estabelecido no contrato, sob pena de imposição de multa à contratada.
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c. Despesas não orçadas e margem de segurança
500
Trata-se de uma margem de segurança, equivalente a cerca de 2% dos gastos gerais da implantação,
para cobrir qualquer eventualidade.
d. Capital de Giro Operacional
1.000
É a soma de recursos necessários para suportar as despesas operacionais da empresa, após o início de
suas atividades.
e. Juros devidos no exercício de 2004
1.890
São os juros que serão pagos aos debenturistas no exercício de 2004, entre a data base da debênture,
01/06/04, até o final desse exercício, em 31/12/04, nos termos da cláusula 4.9 da Escritura.
f. Saldo de caixa da emissão
10.080
Este Saldo de Caixa será incorporado ao Fluxo de Caixa da Companhia e será responsável pela
complementação da sustentação financeira do projeto durante os exercícios de 2005 a 2011. O resumo desse
Fluxo de Caixa, assim como o impacto desta emissão na situação patrimonial e nos resultados da emissora são
objeto do Estudo Econômico anexo a este prospecto, notadamente o quadro F3, a seguir resumido, onde se pode
observar que o exercício de 2005 inicia-se com um Saldo de Caixa de R$ 10.080 mil.

17

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DE CAIXA ESPERADO
CONSIDERANDO OS IMPACTOS DA EMISSÃO PROGRAMADA
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

+ SALDO DE CAIXA

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

10.080

DA EMISSÃO
+ RECEITA OPERACIONAL

6.051

12.491

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

(8.485)
(963)
(122)
(98)

(14.024)
(1.976)
(250)
(201)

(13.895)
(2.116)
(257)
(207)

(13.696)
(2.169)
(264)
(212)

(14.338)
(2.200)
(268)
(217)

(14.874)
(2.217)
(271)
(222)

(10.711)
(2.222)
(272)
(227)

(12.134)
(2.352)
(276)
(232)

(3.789)
(2.700)

(3.516)
(5.400)

(2.950)
(5.400)

(2.382)
(5.400)

(1.815)
(6.300)

(1.148)
(7.200)

(383)
(3.600)

-

(61)
(303)
(80)
(369)
-

(200)
(625)
(166)
(764)
(681)
(245)

(206)
(643)
(169)
(780)
(858)
(309)

(211)
(659)
(173)
(800)
(1.049)
(377)

(215)
(670)
(176)
(813)
(1.224)
(440)

(217)
(677)
(178)
(823)
(1.413)
(508)

(326)
(679)
(178)
(824)
(1.471)
(529)

(2.867)
(2.000)
(690)
(180)
(830)
(1.991)
(716)

(521)

(943)

(1.335)

2.854

1.656

com perda inflacionária
- DESPESAS OPERACIONAIS
E AMORTIZAÇÕES

Custo Operacional Garantido
Conta de Gerenciamento
Cobrança das Contas
Títulos da Distribuição Pública
Juros da Emissão (a )
Amortização dos Títulos (b )
Títulos Privados
IRFonte
Juros
Amortização
Iss
Pis
Cofins
IRenda
Csocial
=MOVIMENTOS DE CAIXA

7.646

(1.533)

(1.045)

FLUXO DE CAIXA ESPERADO

7.646
2.269
2.269

6.113
2.269

5.068
2.269

RECURSOS DE RESERVA
FLUXO DA RESERVA -

fl R

FATOR DE SEGURANÇA-FS

4.547
2.269

3.604
2.269

2.269
2.269

5.123
2.269

6.779
2.269

1,291

1,279

1,271

1,569

-

relativo às obrigações da emissão

=(flR+a+b)/ (a+b)
Recursos Disponíveis frente

1,349

1,254

1,271

às Obrigações com os Títulos

Não serão utilizados recursos para aquisição de outros negócios, nem tampouco para abater dívidas.
Também não se prevê a obtenção dos recursos necessários através de outras formas ou em outras fontes de
captação.
7.2. Data de Emissão
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 1º de junho de 2004.
7.3. Quantidade de Debêntures
Serão emitidas 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures. . Caso não haja distribuição total das Debêntures, o saldo
remanescente será cancelado por ocasião do término do período de distribuição.
7.4. Valor Nominal Unitário
As Debêntures terão valor nominal unitário na Data da Emissão de R$ 1.000,00 (um mil reais).
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7.5. Valor Total da Emissão
O valor total da emissão, na Data de Emissão, é de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).
7.6. Séries
A emissão será realizada em uma única série de 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures.
7.7. Prazo de Vencimento
O vencimento das Debêntures se dará no 1º de junho de 2011.
7.8. Forma
As Debêntures serão da forma escritural e não conversíveis em ações, sendo a titularidade das Debêntures
comprovada mediante o registro ou extrato de conta emitido pela Instituição depositária em nome do
debenturista.
7.9. Espécie
As Debêntures serão da espécie subordinada.
7.10. Remuneração
7.10.1 - As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, a ser paga mensalmente a partir do próprio
mês da subscrição e integralização, equivalente a 0,91125% (noventa e um mil, cento e vinte e cinco centésimos
de milésimos de porcento) sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures em circulação, não
amortizado, atualizado de acordo com o item 4.3.1 da Escritura de Emissão.
7.10.2. - O valor total da remuneração será pago sempre no 1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente ao mês de
competência. Farão jus à remuneração dos juros, os titulares das debêntures ao final do dia útil anterior ao
pagamento, sempre usando a praça de São Paulo como referência para a contagem dos dias úteis.
7.10.3. A remuneração será devida até a data de vencimento da última parcela de amortização (1º dia útil do mês
de junho de 2011).
7.11. Fator de Atualização
As Debêntures terão seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12 (doze) meses, a partir da Data da
Emissão, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“ IGPM” ), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de
Janeiro. Na hipótese de superveniência de norma legal ou regulamentar que permita a correção monetária em
períodos inferiores ao anual, a Emissora fica, desde já, obrigada a adotar o novo critério, sendo que a
periodicidade para a atualização nunca poderá ser inferior à mensal. Na hipótese de extinção do IGP-M, ou, se
pela superveniência de norma legal ou regulamentar, este não puder ser utilizado como índice de atualização
monetária nas emissões de debêntures, ou ainda, caso se altere os critérios de sua aplicabilidade nas aludidas
emissões, passará a ser utilizado, em substituição, o Índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado pela FIPE
- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, ou, na falta deste, o Índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Caso, pela
superveniência de norma legal ou regulamentar, nenhum dos índices acima mencionados possa ser utilizado pela
EMISSORA como índice de reajuste em emissões de debêntures, a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO,
de comum acordo e por escrito, definirão qual será o novo índice aplicável à atualização monetária, desde que
observada a legislação vigente. Na hipótese de a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO não chegarem a um
acordo sobre qual o novo índice de reajuste aplicável à atualização monetária das debêntures, o Agente
Fiduciário poderá declarar vencidas todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão, conforme previsto
em seu item 4.16.
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7.12. Amortização
A EMISSORA promoverá a amortização integral das Debêntures da presente Emissão, em 6 (seis) parcelas
anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º (vigésimo quarto) mês, contado a partir da Data da Emissão, cujos
pagamentos ocorrerão nas datas abaixo, fazendo-se coincidir as datas de liquidação das amortizações com as
datas dos pagamentos da remuneração de que trata o item 4.9 da Escritura de Emissão:
Data

Parcela

1º de junho de 2006
1º de junho de 2007
1º de junho de 2008
1º de junho de 2009
1º de junho de 2010
1º de junho de 2011

Percentual de Amortização
em relação ao total da Emissão
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
20,00%
20,00%

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

O valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação do respectivo percentual, conforme
definido acima, sobre 100% (cem por cento) do valor nominal atualizado de cada Debênture, de acordo com o
item 4.3.1 da Escritura de Emissão.
7.13. Local de Pagamento
Os pagamentos referentes à remuneração a que fazem jus as Debêntures serão efetuados (i) utilizando-se os
procedimentos adotados pela CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou (ii) na hipótese do
debenturista não estar vinculado ao referido sistema, pelo Banco Itaú S.A., com sede na Capital do Estado de
São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itausa, inscrito no CNPJ sob o nº
60.701.190/0001-04, conforme estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de
Debêntures firmado em 04 de junho de 2004 entre o Banco Itaú e a Emissora. O pagamento será feito (a)
mediante crédito na conta corrente indicada pelo debenturista e mantida no Itaubanco; e (b) mediante remessa de
DOC – documento de crédito, para crédito em conta corrente indicada pelo debenturista e mantida junto a outra
instituição financeira, não se responsabilizando o Itaubanco pela demora no crédito do valor, causada pela
Instituição Financeira à qual o DOC será enviado; e (c) pessoalmente ao titular do direito mediante
comparecimento do debenturista a qualquer dos locais indicados no anexo I do contrato referido no item (ii)
deste item, quando ele não possuir conta bancária. O Itaubanco não efetuará a remessa de qualquer quantia para
o exterior.
7.14. Constituição de Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de Amortização
Enquanto existirem Debêntures em circulação, a EMISSORA obriga-se a manter vigente com o Banco Bradesco
S.A. (Banco Trustee), ou com qualquer outro banco aprovado previamente pelo Agente Fiduciário, um
Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento, tendo o Agente Fiduciário
como anuente deste contrato, em que se estabeleça, entre outras medidas, que todas as cobranças da prestação de
serviços de tratamento de esgoto serão feitas pelo referido banco e que dos valores cobrados aos usuários do
sistema, serão segregados os valores necessários para a constituição de conta reserva de juros (“ Conta Reserva
de Juros” ) e conta reserva de amortização (“ Conta Reserva de Amortização” ), conforme abaixo especificado, as
quais serão utilizadas para saldar as obrigações de pagamento de juros e amortização, respectivamente, das
Debêntures desta emissão.
7.14.1. Reserva para pagamento de Juros
A partir do 1º (primeiro) dia útil, inclusive, de cada mês, desde que existam Debêntures em circulação, o Banco
Trustee segregará todos os valores decorrentes do recebimento das cobranças do serviço de tratamento de esgoto
aos usuários do sistema, os quais serão obrigatoriamente transferidos para a Conta de Reserva de Juros até que
os valores ali depositados sejam equivalentes ao valor do pagamento de juros devidos no corrente mês.
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7.14.2. Reserva para pagamento de Amortização
A partir do 13º (décimo terceiro) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, imediatamente após ser
completada a formação do adequado saldo da Conta de Reserva de Juros nos termos do item 7.14.1 acima, o
Banco Trustee iniciará a constituição da Conta Reserva de Amortização, a qual será formada pela transferência
obrigatória do todos os demais valores decorrentes do recebimento das cobranças do serviço de tratamento de
esgoto aos usuários do sistema, até que o somatório destas transferências realizadas no mês seja equivalente a
1/12 (um doze avos) do valor previsto para pagamento da próxima parcela de amortização das Debêntures desta
emissão, subscritas e integralizadas.
7.14.3. Supervisão das Contas de Reserva
A constituição e a manutenção adequada da Conta de Reserva de Juros e da Conta de Reserva de Amortização
serão supervisionadas pelo Agente Fiduciário, que quinzenalmente receberá da EMISSORA extratos, saldos,
posições e informações sobre aludidas reservas junto ao Banco Bradesco S.A. ou junto a outra instituição
financeira aprovada pelo Agente Fiduciário, não o impedindo de solicitar referidas informações a qualquer
momento ao banco depositário destas, sendo que nenhum saque poderá ser feito nessas contas sem expressa
concordância do Agente Fiduciário, salvo para os pagamentos de juros e parcelas de amortização das Debêntures
desta emissão, bem como para o pagamento de tributos que eventualmente recaiam sobre os saldos ou
movimentações das mesmas contas. Os saldos existentes nas referidas contas de reserva deverão ser investidos
em títulos públicos ou em outras modalidades de aplicações financeiras de renda fixa.
7.15. Prorrogação dos Prazos
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro dia útil
subseqüente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário na cidade de
São Paulo – SP, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
7.16. Publicidade
Todos os atos e decisões relevantes decorrentes desta emissão, que de qualquer forma vierem a envolver direta
ou indiretamente os interesses dos debenturistas, deverão ser publicados sob a forma de “ Aviso aos
Debenturistas” nos mesmos jornais onde regularmente a EMISSORA veicula as informações aos seus
acionistas, mais precisamente no Jornal Diário do Comércio e Indústria.
7.17. Vencimento Antecipado
O AGENTE FIDUCIÁRIO, após decorridos 30 (trinta) dias da notificação da inadimplência, enviada à
EMISSORA, deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura e exigir o
imediato pagamento pela EMISSORA do valor total das Debêntures em circulação, acrescido da atualização
monetária e remuneração apurada até o término do último mês do calendário, independentemente de aviso,
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses, observado o
estabelecido no item 7.6.1 da Escritura de Emissão:
(i)

falta de cumprimento pela EMISSORA, de qualquer obrigação assumida na Escritura de Emissão;

(ii)

dissolução ou liquidação da EMISSORA;

(iii)

decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela EMISSORA;

(iv)

protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA cujo valor global ultrapasse R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de
terceiros, desde que validamente comprovado pela EMISSORA se for cancelado ou, ainda, se
forem prestadas garantias em juízo, em qualquer hipótese no prazo máximo de 30 (trinta) dias de
sua ocorrência;
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(v)

vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA, em razão de inadimplência contratual,
cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações
pecuniárias previstas na Escritura de Emissão;

(vi)

se a Conta de Reserva de Juros e/ou a Conta de Reserva de Amortização não for(em)
adequadamente constituída(s), nos termos do item 4.13 da Escritura de Emissão, ou ainda, se o
saldo de qualquer uma das respectivas contas se apresentar abaixo do valor mínimo estabelecido na
Escritura de Emissão;

(vii)

inadimplência da EMISSORA com referência às obrigações assumidas no Contrato de Prestação
de Serviços Bancários e Reservas de Meios de Pagamento, firmado entre ela e o Banco Bradesco
S.A., ou com outra instituição financeira aprovada pelo Agente Fiduciário (“ Contrato de Prestação
de Serviços Bancários” ), e

(viii)

se a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO, de comum acordo, não conseguirem definir qual o
novo índice de reajuste de atualização monetária aplicável em emissões de debêntures, conforme
previsto no item 4.3.1. da Escritura. de Emissão.

7.18. Preferência
As Debêntures da presente emissão serão subordinadas aos credores quirografários e preferirão apenas às
debêntures da 1ª Emissão que se encontrarem em circulação e aos acionistas, nos termos do disposto no
parágrafo 4o do artigo 58 da Lei n. 6.404/76, alterada pela Lei n. 9.457/97.
7.19. Agente Fiduciário
Planner Corretora de Valores S.A.
C.N.P.J. no 00.806.535/0001-54
Avenida Paulista, 2439, 11º andar, São Paulo – SP - CEP 01311-300
A/C: Sr. Artur Martins de Figueiredo
Telefone: 11 3061-9444 ramal 467
Fac-símile: 11 3060-9575
E-mail: afigueiredo@plannercorretora.com.br
7.20. Instituição Depositária e Escrituradora das Debêntures
Banco Itaú S.A.
C.N.P.J. no 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – São Paulo - SP
8. Atendimento aos debenturistas
Banco Itaú S.A., localizado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 – 9º andar – São Paulo –
SP, com as seguintes pessoas:
(i)Rosana Pereira de Souza – Gerente de Conta Acionista
Telefone: 11 5529-1919;
Fax:11 5529-1917;
e-mail: rosana.souza@itau.com.br;
(ii) Cláudio Vieira Ribeiro – Gerente de Conta Acionista
Telefone: 11 5529-1908;
Fax: 11 5529-1917
e-mail: cláudio.ribeiro@itau.com.br.
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9. Relacionamento da EMISSORA com a COORDENADORA da Emissão
A EMISSORA mantém com a Instituição COORDENADORA do lançamento, somente o contrato de colocação
de 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures, em regime de melhores esforços. A EMISSORA não mantém nenhuma
outra relação com instituições financeiras ligadas ou co-ligadas ao grupo a que pertence a Instituição
COORDENADORA.
10. Informações Complementares
Coordenadora e Líder da Distribuição
Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rua Padre João Manoel, 923 - 12o andar -São Paulo – SP
CEP: 01411-001
A/C: Carlos Alberto da Rocha Lima
Telefone: 11 3088-7088
Fac-símile:11 3088-7071
e-mail: crl@unitas.com.br
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rio de Janeiro – RJ - Rua Sete de Setembro, 111 - 5o andar
São Paulo - SP - Rua Formosa, 367 - 20o andar
www.cvm.gov.br
Para maiores esclarecimentos a respeito da referida emissão, os interessados deverão dirigir-se à Instituição
COORDENADORA da Operação, ou à CVM. e para a obtenção de prospectos, os interessados deverão dirigirse à Instituição COORDENADORA.
“ O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações
prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia Emissora, bem como sobre as Debêntures a serem
distribuídas.”
“ O registro da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, significa que se encontram em poder da Comissão e
também da Coordenadora da distribuição, os documentos necessários à avaliação, pelo investidor, do
investimento.”
“ Considerando que: (i) a EMISSORA e a COORDENADORA e Líder da Distribuição, constituíram assessores
legais para auxiliá-los na operação de registro da distribuição pública das debêntures da 2ª Emissão de
debêntures – série única; (ii) foram disponibilizados pela EMISSORA os documentos considerados
materialmente relevantes para o registro da distribuição pública das debêntures; (iii) todas as informações
prestadas são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão
fundamentada para a aquisição das debêntures.
A EMISSORA, e a COORDENADORA e Líder da Distribuição declaram que: (i) o presente Prospecto
apresentado para o registro da 2ª Emissão de debêntures – série única, contêm as informações relevantes
necessárias ao conhecimento pelos investidores da oferta, das debêntures, da EMISSORA, de suas atividades, os
riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes e (ii) o presente Prospecto foi
elaborado de acordo com as normas pertinentes.”

23
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A OPERAÇÃO
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A OPERAÇÃO
A presente emissão de debêntures públicas, no volume total de R$ 36 milhões, refere-se à emissão de 36.000
debêntures subordinadas, no valor nominal unitário de R$1.000,00.
A Companhia estruturou a emissão lastreada no fluxo de caixa livre futuro, derivado de suas operações como
concessionária dos serviços de tratamento de esgotos da cidade de Salto-SP.
Através desta prestação de serviços aos domicílios residenciais e industriais da referida cidade, a Companhia fará
jus a receitas como contraprestação do serviço aos usuários do sistema. Essas receitas, deduzidos os encargos
tributários normais de suas operações e as despesas operacionais amplamente discutidas no Estudo Econômico
que acompanha este prospecto, definirão o fluxo de caixa livre futuro. Este fluxo de caixa livre será alocado,
fundamentalmente, para fazer frente aos encargos que esta emissão de debêntures públicas acarretará à
Companhia, até a sua amortização completa.
A Emissora é uma Sociedade de Propósito Exclusivo, cujo único objeto social é implantar e operar o sistema de
tratamento de esgotos do município de Salto, Estado de São Paulo, tendo sido constituída e será operada
unicamente para atender o Contrato de Concessão com a Prefeitura Municipal desta cidade.
A Companhia contou com a assessoria e consultoria das seguintes instituições para a presente emissão:
-

UNITAS DTVM S.A.: instituição financeira responsável pela estruturação financeira, coordenação
da emissão e a aprovação deste projeto junto à CVM. A UNITAS é uma entidade financeira de
larga tradição no mercado, tendo sido responsável pela estruturação de vários projetos de emissão
de valores mobiliários, incluindo debêntures, junto à CVM;

-

MOTTA, FERNANDES ROCHA ADVOGADOS: escritório de advocacia responsável pela
assessoria legal e jurídica do projeto. Este escritório tem ampla experiência na atuação em questões
societárias e assessoria a processos de abertura de capital e de emissão de valores mobiliários em
geral;

-

PLANNER CORRETORA DE SEGUROS S.A.: entidade financeira que foi contratada pela
Emissora para ser o Agente Fiduciário da emissão. Esta entidade financeira cumpre o mesmo papel
em várias emissões de valores mobiliários e é amplamente conhecida pelo mercado financeiro e por
investidores;

-

CLAUDIO BIANCHESSI & ASSOCIADOS AUDITORES S/C: empresa de auditoria responsável
pela auditoria dos últimos três balanços da Companhia e pela elaboração das informações contábeis
deste processo. É uma empresa de auditoria devidamente registrada na CVM e autorizada a emitir
os pareceres que estão anexados neste prospecto;

-

BANCO BRADESCO S.A.: este banco amplamente conhecido firmou, com a Emissora, um
Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento, a seguir detalhado
nesta seção, através do qual será responsável pela cobrança dos recebíveis da Companhia e pela
segregação dos montantes que comporão as Contas Reserva de Juros e a Conta Reserva de
Amortização;

-

BANCO ITAÚ S.A.: banco também muito conhecido, foi contratado pela Emisora para ser a
instituição depositária e escrituradora das debêntures.

O público alvo desta emissão é o investidor em geral, sem qualquer restrição, não existindo nenhuma
inadequação para qualquer investidor.
Estas debêntures deverão ser registradas para negociação no mercado secundário no Sistema BOVESPAFix, da
Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as debêntures
custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC.
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O lançamento das debêntures será público, para colocação no mercado de balcão não organizado.
O valor de subscrição e integralização de cada debênture está estabelecido nas cláusulas da Escritura da 2ª
Emissão de Debêntures Públicas, que faz parte integrante deste prospecto, que é composto da seguinte maneira:
a)

valor nominal na data da emissão de 01/06/04: R$ 1.000,00 (cláusula 4.3 da Escritura);

b) fator de atualização: no primeiro dia útil de cada mês, o valor nominal será corrigido pela variação
acumulado do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice), verificada entre a
referida data da emissão e o 1º dia do mês em que ocorrer a subscrição e integralização efetiva da
debênture (cláusula 4.8.1 da Escritura);
c)

para as debêntures subscritas e integralizadas a partir do 2º dia útil de cada mês, adicionalmente à
atualização descrita no item “b” anterior, o valor da integralização será atualizado mediante a
aplicação do mesmo índice calculado na forma “pro-rata-temporis”, desde o 1º dia do mês até a
data da subscrição e integralização efetiva (cláusula 4.8.2 da Escritura), acrescendo-se ainda ao
valor de integralização atualizado, a remuneração pro-rata da cláusula 4.9 da mesma Escritura, o
qual trata dos juros que estas debêntures fazem jus.

A Companhia tem como destinação dos recursos provenientes desta emissão financiar o programa de
investimentos para a implantação da empresa.
Os recursos necessários serão obtidos pela Companhia mediante a emissão de debêntures, com distribuição
pública, conforme Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures, celebrado em 10 de agosto
de 2004.

A Escritura de Emissão de Debêntures faculta ao Agente Fiduciário, após decorridos 30 (trinta) dias da
notificação da inadimplência, enviada à EMISSORA, declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
constantes desta Escritura e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor total das Debêntures em
circulação, acrescido da atualização monetária e remuneração apurada até o término do último mês do
calendário, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das
seguintes hipóteses:
a) falta de cumprimento pela EMISSORA, de qualquer obrigação assumida nesta Escritura;
b) dissolução ou liquidação da EMISSORA;
c) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela EMISSORA;
d) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA cujo valor global ultrapasse R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceiros, desde que
validamente comprovado pela EMISSORA, se for cancelado ou, ainda, se forem prestadas garantias em juízo,
em qualquer hipótese no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua ocorrência;
e) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA, em razão de inadimplência contratual, cujo
montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias previstas nesta
Escritura de Emissão; e
f) se a Conta de Reserva de Juros e/ou a Conta de Reserva de Amortização não for(em) adequadamente
constituída(s), nos termos do item 4.13 da Escritura, ou ainda, se o saldo de qualquer uma das respectivas contas
se apresentar abaixo do valor mínimo estabelecido na Escritura.
Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento
O Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento foi firmado com o Banco
Bradesco S.A., tendo a interveniência da Planner Corretora de Seguros S.A., como Agente Fiduciário.
O contrato é irrevogável e irretratável a partir da data de sua assinatura, que ocorreu em 01 de junho de 2004 e
permanecerá válido e vinculante até o completo e irrestrito cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações
assumidas na Escritura de Debêntures e no Contrato de Prestação de Serviços.
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O objeto deste contrato é estabelecer que o Banco Bradesco é o cobrador de todos os direitos creditórios gerados
com a operação, a partir do que ele segregará as receitas próprias da Companhia e constituirá os Fundos
específicos para fazer frente às obrigações da Companhia com a emissão de debêntures.
O contrato prevê alguns procedimentos, que em resumo, são:
a)

Cobrança das contas mensais dos serviços de água, afastamento e tratamento do esgoto doméstico e
industrial da cidade de Salto pelo Bradesco;
b) Separação das receitas da Prefeitura Municipal de Salto, equivalente aos serviços de fornecimento de
água e ao afastamento do esgoto até os coletores da Companhia, descontadas as despesas de cobrança
das contas;
c) Segregação, do montante das receitas próprias da Companhia, de valores para a constituição e
administração das Contas de Reserva, a saber:
a. Conta Reserva de Juros: a partir do primeiro dia útil de cada mês, o Banco constituirá reserva
para o pagamento dos juros no início do mês seguinte;
b. Conta Reserva de Amortização: a partir do 13º mês contado da data base da emissão,
inclusive, imediatamente após a constituição da reserva de juros correspondente àquele mês, o
Banco constituirá reserva monetária equivalente a 1/12 (um doze avos) do próximo pagamento
da parcela de amortização das debêntures públicas, e
c. Somente após estas providências, o Banco depositará todos os outros valores cobrados dos
usuários do sistema numa conta corrente de livre movimentação da Companhia.
O Banco obriga-se a:
1. informar ao Agente Fiduciário no prazo de 72 (setenta e duas) horas a ocorrência de qualquer
descumprimento por parte da Companhia de qualquer obrigação pactuada nos termos deste
Contrato;
2. não acatar qualquer ordem da Companhia em desacordo com as cláusulas e condições aqui
pactuadas, sem anuência por escrito de todas as partes;
3. observar a correta movimentação da Conta de Reserva de Juros e da Conta de Amortização,
nos termos deste Contrato;
4. apresentar ao Agente Fiduciário, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da solicitação por
escrito das partes, extratos da Conta de Reserva de Juros e da Conta de Reserva de Amortização,
com o que desde já a Companhia concorda e autoriza;
O Contrato será válido a partir da data de sua assinatura e permanecerá válido e vinculante até o completo e
irrestrito cumprimento pela Companhia de suas obrigações na Escritura de Debêntures Pública e neste
Contrato.

29

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A EMISSÃO
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A EMISSÃO

A empresa contratada pela SANESALTO S.A. para elaborar estudo de classificação de risco para a emissão
de debêntures foi a Austin Rating.
A Austin é a uma agência brasileira classificadora de riscos. Sua atividade consiste em avaliar riscos e emitir
uma opinião técnica e independente sobre a capacidade de pagamento de uma empresa ou uma obrigação
desta. Essas avaliações são expressas através de notas (credit ratings) que constituem probabilidades de
inadimplência observadas ao longo de várias décadas de existência de análise de risco nos Estados Unidos e
no Brasil.
Relativamente à classificação obtida e o resumo dos pontos relevantes levantados nos relatórios elaborados
pela Austin, citamos:
1.

Em relação à Classificação, o Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating concedeu o rating
“A+” para a Emissão de Debêntures da SANESALTO S.A.
O rating “A+”, de uso restrito ao ambiente nacional, concedido à Emissão de Debêntures, reflete:
“obrigações protegidas por elevadas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal.
Obrigações suportadas por garantias seguras. O risco é muito baixo”.
Uma vez publicado este rating, permanecerá sob estrito monitoramento, cabendo ao Agente
Fiduciário (Planner Corretora de Valores S.A.) o pronto acionamento de seus instrumentos de
intervenção em proteção aos direitos dos debenturistas.
2.

Em relação aos Pontos Relevantes do relatório apresentado pela agência de rating, citamos:
Fatores positivos
•

Presença de contrato na modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction),
com a presença de cláusula de contratação de seguro garantia ou carta de fiança bancária,
protegendo a emitente dos riscos de queda de performance de equipamentos e/ou aumento
dos custos operacionais do sistema de tratamento de esgotos, ao nível previamente
prometido na proposta comercial da empresa contratada; igualmente garante prazo e preço
fixos para a construção;

•

Qualificação técnica da controladora Saneciste com experiência em sistemas de
abastecimento de água e esgoto sanitário, para uso público e industrial, confere segurança
na seleção da empresa EPC, na execução do projeto e no funcionamento do sistema;

•

Experiência comprovada da controladora Globalbank na estruturação e viabilização de
projetos de infra-estrutura;

•

Equilíbrio econômico-financeiro da concessão a partir de reajustes anujais de tarifas,
reembolso de inadimplência após 90 dias;

•

Contrato de gerenciamento e controle da operação de coleta e tratamento de esgotos com
empresa qualificada e atualizada nas técnicas e processos mais adequados e econômicos;

•

Previsibilidade na medida dos volumes de esgoto a serem faturados, evitando a ocorrência
de erros e fraudes com a faculdade concedida à Sanesalto de instalar e efetuar a leitura dos
hidrômetros, assim como processar e distribuir as faturas de água, afastamento e
tratamento de esgotos;

•

Cobrança exclusiva a ser realizada por banco da solidez e reputação do Bradesco, garante
as receitas auferidas com as contas em referência bem como na formação dos fundos de
juros e amortização;
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•

Receitas a que faz direito a Prefeitura de Salto pelos serviços de tratamento de água e
afastamento de esgoto serão pagas pelo próprio banco Bradesco, estando segregadas das
contas do Município na rede bancária;

•

Presença de agente fiduciário qualificado em operações de debêntures.

Fatores Negativos
•

A evolução populacional à taxas mais reduzidas e uma tendência à desindustrialização
podem afetar as estimativas de consumo de água e esgotos no município;

•

A despeito da mensuração e registro estatístico de consumo de água no município de Salto,
a operação de coleta e tratamento de esgoto em particular, não apresenta até o presente,
histórico de desempenho econômico e operacional;

•

Uma possível revisão do marco regulatório aplicado às concessões públicas de saneamento
básico, quanto a autorização passar pelo âmbito municipal e a participação do setor
privado podem vir a afetar a concessão;

•

Mudanças discricionárias por parte do poder concedente, em particular na forma de
precificação e reajuste anual de tarifas, podem vir a afetar o equilíbrio econômicofinanceiro do projeto;

•

Mudanças por parte do poder concedente, na forma de leitura e cobrança das contas de
coleta e tratamento de esgoto podem ampliar o risco operacional ligado à concessão;

•

Risco político intrínseco às concessões públicas e potencializadas com as eleições
municipais este ano.

Contratação de Empresa Classificadora de Risco
A Emissora optou por contratar apenas uma empresa classificadora de risco por entender que para o produto
que está colocando no mercado não há a necessidade de se auferir mais que uma nota (rating).
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FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NOS TÍTULOS

1.

Os títulos desta segunda emissão da SANESALTO são debêntures subordinadas emitidas pela
companhia, que tem como objetivo social exclusivo a operação, sob concessão, dos serviços de
coleta e tratamento de esgotos da cidade de Salto em São Paulo.
A sociedade de propósito exclusivo concebeu a estrutura de funding para implantação do
sistema de coleta e tratamento, especialmente da planta de tratamento, que está sendo
inteiramente construída e equipada, através: [i] - de fonte semente de capital próprio, [ii] - de
emissão de debêntures privadas (primeira emissão), que foram subscritas pelos controladores
da empresa, [iii] - e destas debêntures da segunda emissão, que são levadas a registro na CVM,
para distribuição pública.
A condição de liquidação das obrigações com as debêntures da segunda emissão está
inteiramente associada à capacidade de geração de receita e fluxos de caixa livres na
SANESALTO, já que a operação é estruturada no conceito de project-finance, no qual a
sociedade capta recursos de investidores para instalar seus sistemas de apoio à geração de
receita e dessa geração produz os recursos necessários para devolver e remunerar os recursos
dos investidores.
Então, há um conjunto de fatores de risco do investimento nas debêntures, tratados no conceito
de risco de default da emissora no cumprimento de suas obrigações com os investidores,
representados pelos vetores de desvios de comportamento sistêmico, ou do ambiente
econômico, cujo impacto pode provocar perda da capacidade da operação de gerar fluxos de
caixa livres nas proporções esperadas, necessárias para cumprir com as obrigações assumidas
com a emissão dos títulos. Estes riscos são explorados neste capítulo.

2.

São FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES eventos futuros, ocorridos fora
dos parâmetros estabelecidos no cenário referencial da análise da sua estruturação, que
venham a provocar situações nas quais a qualidade do investimento seja inferior àquela
apresentada na ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO NOS TÍTULOS (AQI)
que consta deste prospecto.
Há diferentes vertentes pelas quais podem ocorrer fatores de risco, as quais podem ser
agregadas em duas famílias de eventos:
[i] podem ocorrer eventos na economia que provoquem perdas para os investidores nas
debêntures, relativamente às expectativas sustentadas com os indicadores da análise que consta
deste prospecto, ou
[ii] podem ocorrer fatores sistêmicos, no ambiente da concessionária, cuja repercussão
seja de perda de fluxo de caixa livre na SANESALTO, que virá a repercutir na sua capacidade de
pagamento de juros e amortizações para as debêntures.
2.1.

FATORES DE RISCO
VINCULADOS À ECONOMIA
a.
As debêntures têm seu valor de face ajustado pela variação do IGP, sendo que este
ajuste se aplica de forma discreta a cada ciclo de 12 meses, na vida do título, desde a sua
emissão até a última amortização programada.
O sistema de amortização foi previsto para ser feito através de parcelas anuais, objetivando
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que não repercutam sobre a qualidade do investimento perdas relacionadas com amortizações
de parcelas do valor de face dentro de ciclos nos quais não incidem ajustes pelo IGP.
Entretanto, com respeito ao pagamento dos juros, com incidência mensal, cuja parcela é
calculada sobre o valor de face do título, esse efeito não ocorre. Desta forma, dentro de cada
ciclo de 12 meses, a parcela de juros é constante em Reais nominais do início do ciclo,
sofrendo, portanto, uma perda relativamente à evolução do IGP. Essa perda é tanto maior,
quanto mais alto seja o patamar de inflação e não há nenhum mecanismo de compensação
previsto para suprir a perda de rentabilidade daí resultante para o investidor.
A taxa de retorno esperada para o investimento nas debêntures, expressa na AQI deste
prospecto, está presa à arbitragem de uma taxa de inflação média de 6,20% ano, seguindo uma
curva decrescente, mostrada no quadroT2 da AQI. Havendo descontrole inflacionário, haverá
perda de taxa de retorno, sendo que o investidor nas debêntures está inteiramente exposto a
este risco.
b.
Genericamente, qualquer fator de distúrbio na economia brasileira, neste
horizonte de 9 anos, que provoque uma perda de receita na concessionária é fator de risco
para o investimento nas debêntures. Ocorrendo distúrbio que provoque perda de receita, fará
com que a capacidade de pagamento da SANESALTO venha a ser mais frágil do que o constante
do cenário referencial da AQI.
A SANESALTO, no ciclo de 9 anos, pode ter sua capacidade de geração de receita afetada por
riscos sistêmicos:

fatores da economia, que afetem, para menos, os consumos residenciais, fazendo cair
a receita de serviços, que repercutirá no fluxo de caixa da SANESALTO sem
compensações nas despesas e nas contas de investimento. Uma recessão econômica
tende, inclusive, a reduzir as taxas de crescimento populacional, outro fator que
diminui a geração de receitas, segundo os parâmetros traçados no cenário referencial
da AQI.

fatores do relacionamento contratual entre o Poder Concedente a concessionária, que
façam cair a tarifa dos serviços, ou o impacto de reajustes nas tarifas, o que
repercutirá na quebra da capacidade de gerar receita da SANESALTO, na medida em
que opera os serviços como seu objetivo social exclusivo, tendo, portanto, uma única
fonte de geração de receitas. Os contratos de concessão são submetidos a qualquer
tipo de confronto que se possa admitir entre contratantes e, como exemplo, podem
ocorrer ações unilaterais do Poder Concedente, exigindo alterações tarifárias, fora das
regras dos contratos, cuja reordenação deverá ser discutida judicialmente, e que
provocarão perda de receita por um certo período.

fatores de relacionamento entre o Poder Concedente e a SANESALTO, no que se refere
ao tratamento das inadimplências, podem provocar perda de receita da SANESALTO
sem recuperação. Como está relatado no cenário referencial da AQI, para tratar as
inadimplências, se permite que a SANESALTO desligue a água da residência
inadimplente, sob autorização da Prefeitura, já que as contas de água e esgotos são
cobradas conjuntamente. Caso a Prefeitura autorize o corte de água, o problema de
cobrança dos inadimplentes é conjunto entre Prefeitura e SANESALTO, cada um com a
sua parcela da conta. Caso a Prefeitura não dê autorização, a SANESALTO pode
recolher do total das contas cobradas a sua parte relacionada com os valores devidos e
não
pagos
pelos
inadimplentes,
protegendo-se,
desta
forma,
das
inadimplências. Mas, existe o risco de que a Prefeitura sempre opte pela solução de
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autorizar o corte da água, caso em que o fluxo de caixa livre na SANESALTO será
debilitado, com impacto na capacidade de pagamento das obrigações com os
investidores nos títulos.
2.2.

FATORES SISTÊMICOS NO AMBIENTE DA SANESALTO, QUE
PODEM REPERCUTIR SOBRE A
QUALIDADE DO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES

Fatores sistêmicos no ambiente da SANESALTO, são aqueles vinculados com as suas decisões
gerenciais e os seus processos de gestão.
a.
O programa de investimentos na instalação da planta de tratamento de esgotos está
descrito na AQI, levando em conta contratos já firmados e de valor certo.
Todavia, existe o risco vinculado com o adimplemento dos contratantes e o cumprimento dos
contratos. Caso os contratos de implantação sejam quebrados, a SANESALTO ficará,
temporariamente, sem qualquer capacidade de geração de receitas, até que se recuperem as
condições de implantação, seja pela substituição do fornecedor, ou pela renegociação das
condições contratuais.
Em qualquer das duas situações haverá risco de que a SANESALTO não disponha de recursos
para cumprir com eventuais novos preços contratados, porque na AQI só se contou com
reserva de segurança de R$ 500 mil (vide quadroF1 da AQI), montante que pode não ser
suficiente para sanar o fluxo dos investimentos, havendo necessidade de uma reorganização do
project-finance da SANESALTO. Ocorrendo esse fator, as obras deverão atrasar, atrasará o
fluxo da receita da SANESALTO e estará comprometida a sua capacidade de pagar as
obrigações com os títulos emitidos.
b.
Os custos operacionais da concessionária estão lançados nos cenários da AQI,
refletindo uma estrutura de gerenciamento, com uma determinada capacidade de controle e
supervisão. Nesse horizonte de vida dos títulos, os gestores ou os controladores podem
entender que essa estrutura deve ser reforçada, em benefício de melhoria do desempenho
futuro da geração de resultados pela sociedade, aumentando os custos operacionais, com o
objetivo de fazer mais resultados adiante, ou de garantir menores desvios. Assim ocorrendo,
haverá, no médio prazo, maior necessidade de recursos na sociedade, com o objetivo de que,
em longo prazo, ocorra uma compensação, havendo risco, inclusive, de que esta compensação
não venha a ser alcançada. Como o horizonte de 9 anos de responsabilidades da SANESALTO
com as debêntures é de médio prazo, ocorrendo essa situação, nesse horizonte estará mais
frágil o fluxo de caixa da SANESALTO para cumprir com suas obrigações com pagamento de
juros e amortizações das debêntures.
c.
Os recursos livres mostrados nos fluxos de caixa da SANESALTO estão apoiados em
cenário de comportamento inferido a partir dos dados dispostos pela Prefeitura de Salto na
licitação para a concessão de exploração dos serviços. Todavia, a receita só estará verificada
após instalada a planta de tratamento, havendo risco de quebra. Essa eventual quebra de
receita diminuirá a massa de recursos livres, logo fará com que o fluxo de caixa da
SANESALTO seja mais frágil, no sentido de cumprir suas obrigações com pagamento de juros e
amortizações das debêntures.
d.
Se, por qualquer razão gerencial, ou econômica, as despesas crescerem acima dos
padrões expostos no cenário referencial, haverá menos recursos livres no ambiente da
SANESALTO. Eventual aumento de custos operacionais diminuirá o fluxo de recursos livres na
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sociedade, logo fará com que o fluxo de caixa da SANESALTO seja mais frágil, no sentido de
cumprir suas obrigações com pagamento de juros e amortizações das debêntures.
e.
Se, por qualquer razão gerencial, ou econômica, os custos do programa de
investimentos da SANESALTO crescerem acima dos padrões expostos no cenário referencial,
haverá menos recursos livres no seu ambiente. Eventual aumento de custos de investimento
diminuirá o fluxo de recursos livres na sociedade, logo fará com que o fluxo de caixa da
SANESALTO seja mais frágil, no sentido de cumprir suas obrigações com pagamento de juros e
amortizações das debêntures.
f.
Qualquer ação administrativa ou judicial, que venha a bloquear ou minimizar a
capacidade de cobrança dos serviços, ou que provoque alteração nos padrões de reajuste das
tarifas cobradas na concessão, se transfigurará em fator de risco para o investimento nas
debêntures.
3.

OUTROS RISCOS
a.
Os títulos são de longo prazo de amortização. Caso o investidor pretenda, antes do
prazo final de liquidação, se desfazer do seu investimento, deverá recorrer ao mercado
secundário, submetendo-se aos riscos de não encontrar comprador. Os títulos serão
registrados na Bovespa, de forma que, para sair de sua posição de investimento antes do prazo
final da amortização, o investidor nas debêntures poderá recorrer ao pregão, entendido que não
há qualquer garantia de liquidez a qualquer preço de cessão. O mercado e as condições
econômicas futuras é que ditarão o preço pelo qual as debêntures venham a ter eventual
liquidez.
b.
A SANESALTO, sociedades coligadas, ou seus acionistas, não estabeleceram qualquer
pacto de garantir liquidez em mercado secundário para as debêntures.
c.
O INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2a. EMISSÃO DE
DEBÊNTURES DA SANESALTO (emissão das debêntures), relata as situações nas quais o
Agente Fiduciário declara vencidos os títulos por antecipação. Ocorrendo qualquer daquelas
circunstâncias, é de se esperar que as Contas de Reserva constituídas junto ao Banco trustee,
que figura na escritura, ou outro que venha a substituí-lo nessa função, não tenham recursos
suficientes para liquidar os títulos. Dessa forma, ocorrendo uma situação limite, na qual o
Agente Fiduciário venha a declarar vencidos os títulos por antecipação, há risco de default,
porque não deverão existir recursos para liquidar as obrigações com os títulos, antecipadas em
relação ao previsto, ensejando risco de descumprimento por parte da emissora.
d.
O INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2a. EMISSÃO DE
DEBÊNTURES DA SANESALTO (emissão das debêntures), define que a SANESALTO
deverá destinar recursos para Contas Reserva, seja para fazer o funding para o pagamento de
juros, como das amortizações. A escritura prevê que o saldo destas contas e a ocorrência dos
depósitos em datas certas sejam controlados pelo Agente Fiduciário. Na hipótese de que os
saldos sejam insuficientes num certo momento, ou que depósitos não sejam efetuados, a única
ação que o Agente Fiduciário poderá tomar é declarar vencidos os títulos. Ocorrendo essa
situação, as Contas Reserva constituídas junto ao Banco trustee, que figura na escritura, ou
outro que venha a substituí-lo na função, não deverão ter recursos suficientes para liquidar os
títulos, porque as Contas Reserva têm, como é necessário e lógico, uma regra de composição
paulatina, associada com cada evento de pagamento e não com o valor total da
emissão. Dessa forma, ocorrendo uma situação limite, na qual o Agente Fiduciário venha a
declarar vencidos os títulos por antecipação, não deverão existir recursos para liquidar,
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antecipadamente em relação ao previsto, as obrigações com os títulos, ensejando risco de
descumprimento por parte da emissora.
e.
O rating conferido aos títulos por agência(s) classificadora(s) de riscos, vincula-se à
análise de risco de default, e não é permanente, podendo ser revisto a qualquer
tempo. Essa análise é estabelecida por ocasião da emissão e enseja uma nota de risco, que, a
critério da agência, poderá, no futuro, ser alterada para expressar um risco maior do que aquele
mostrado pela nota conferida por ocasião da emissão. Essa nota não acompanha
obrigatoriamente o título em toda o seu ciclo de vida. Na ocorrência de qualquer fator
superveniente, de caráter sistêmico, do ambiente econômico, ou do ambiente da SANESALTO,
que, a exclusivo critério da agência, a fizer entender que a configuração de risco se alterou
para pior, esta nota poderá vir a ser alterada, refletindo essa nova avaliação. Assim, a nota de
rating não significa para o investidor das debêntures um fator de proteção ao risco, na
medida em que é transitória e reflete uma configuração do momento em que a nota é
conferida.
f.
Na data da emissão dos títulos, não há evidências de riscos relacionados aos
acionistas da SANESALTO, que possam repercutir sobre a sociedade, com reflexo nas
debêntures da sua emissão.
g.
O contrato de concessão da SANESALTO é monopolista, o que significa que no seu
ambiente competitivo de mercado não há riscos de perdas de preços pela competição, ou de
perda de clientes. Riscos dessa ordem poderão ocorrer, caso o Poder Concedente, no futuro,
venha a considerar a alternativa de conceder concessões múltiplas e validar legalmente essa
quebra de contrato com a SANESALTO.
h.
Existem controvérsias no Brasil sobre qual esfera de Poder detém a obrigação de
coletar e tratar esgotos e, como conseqüência, o direito de conceder a exploração desses
serviços, como é o caso do contrato de concessão da SANESALTO. O município firmou
contrato com a SANESALTO declarando-se Poder Concedente. Existe o risco de que, no
futuro, o Estado de São Paulo declare que o poder de conceder é da sua esfera, promova um
pleito judicial nesse sentido e obtenha ganho de causa. Nessa circunstância, haverá o risco de
que a SANESALTO deixe de operar o sistema, deixando de fazer receita, o que repercute sobre a
capacidade de pagar as obrigações com as debêntures, caso tal evento venha a ocorrer ainda no
seu ciclo de amortização.
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A COMPANHIA
HISTÓRICO
A Companhia denomina-se SANESALTO SANEAMENTO S.A., tem sua sede na cidade de Salto, Estado de
São Paulo, na Rua Coelho Neto, 315 – Jardim Três Marias, tendo como objeto social exclusivo o de “implantar e
operar os serviços públicos municipais de coleta, tratamento e destino dos esgotos sanitários do Município de
Salto”. Foi constituída em 03 de novembro de 1996 como sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
com o nome de SANECISTE – SANEAMENTO DE SALTO LTDA., tendo como sócios:
-

SANECISTE – Saneamento e Meio Ambiente S.A.
Roberto Mélega Burin
Walter Annicchino
Mário De Cicco

O prazo de duração da companhia é indeterminado e seu registro na CVM está sendo requerido.
A empresa foi constituída após a realização do processo licitatório para a adjudicação da concessão dos serviços
de tratamento de esgoto da cidade de Salto. Por força do edital de licitação e do contrato de concessão firmado
com a Prefeitura Municipal daquela cidade, seu objeto social é exclusivo, não se permitindo a ela exercer
nenhuma outra atividade.
A partir de sua constituição, a empresa empenhou-se na preparação das condições técnicas e legais necessárias
e/ou obrigatórias para a consecução de seus objetivos, notadamente a elaboração dos projetos de engenharia
executivos e a obtenção de todas as licenças e alvarás necessários. Considerando-se a complexidade e alcance de
suas atividades, o atendimento a todas as questões legais para sua implantação levou muitos meses, sendo que a
última licença obrigatória para sua instalação foi obtida em março de 2004. Neste momento, não está pendente,
em nenhuma esfera administrativa, nenhuma autorização necessária para a implantação do projeto.
Desde a data de sua constituição, a Companhia trabalhou no processo de seleção dos fornecedores e prestadores
de serviço para o projeto. Este processo concluiu-se com a seleção da empresa responsável pelo fornecimento da
tecnologia, dos equipamentos, da construção, da posta-em-marcha das instalações e do treinamento da equipe
operacional da Sanesalto, que será contratada ao longo da implantação.
Em termos de investimentos, a Companhia cumpriu as obrigações contratuais, transferindo à Prefeitura
Municipal de Salto os recursos para a desapropriação do terreno onde será construída a Estação de Tratamento
de Esgotos – ETE, além de outros gastos relacionados com as atividades acima descritas. Todos esses gastos
foram financiados com capital da Companhia e/ou empréstimos dos acionistas. A Companhia não tem outros
projetos, não participa em outras empresas, e nem realizou ou pretende realizar outros investimentos com outros
interesses.
A Companhia não firmou qualquer outro contrato não diretamente relacionado com suas atividades operacionais.
A Companhia promoveu as seguintes alterações no seu Contrato Social:
Em 08 de maio de 1997, quando os sócios Roberto Mélega Burin, Walter Annicchino e Mário de Cico retiraramse da sociedade, restando a sócia Saneciste – Saneamento e Meio Ambiente S.A.;
Em 02 de abril de 2002, foi alterada a denominação para Sanesalto Saneamento Ltda., o aumento do capital para
R$ 125.000,00 e a admissão de uma nova sócia, a empresa Resil Investimentos, Participações e Projetos Ltda.;
Em 29 de agosto de 2003, foi readmitido o sócio Roberto Mélega Burin e retirados os sócios Saneciste –
Saneamento e Meio Ambiente S.A. e Resil Investimentos, Participações e Projetos Ltda., e, finalmente,
Em 05 de abril de 2004, foi alterada a composição de seu quadro social, conforme descrição abaixo
transformando-a em Sociedade Anônima, mantendo o mesmo objeto social.
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
Qualquer informação ou esclarecimento sobre esta emissão, poderá ser obtida junto ao Diretor de Relação com
os Investidores da Companhia:
Sr. João Mauro Boschiero
Escritório comercial: Rua Padre João Manoel, 923 – 11º andar
Bairro Cerqueira César
01411-001 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3060 9177
Fax: (11) 3060 9178
e-mail: jmb@globalbank.com.br
A emissora contou, neste processo de emissão, para os assuntos relacionados com a estruturação financeira,
coordenação da emissão e aprovação junto à CVM, com a assessoria e consultoria da UNITAS DTVM S.A., e
qualquer informação poderá ser obtida junto a ela com:
Srs. João da Rocha Lima e/ou Carlos Alberto da Rocha Lima
Escritório comercial: Rua Padre João Manoel, 923 – 12º andar
Bairro Cerqueira César
01411-901 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3083 – 2877
Fax: (11) 3088 – 7071
e-mail: unitas@unitas.com.br
Nos aspectos legais e jurídicos, a emissora contou com a consultoria da empresa MOTTA, FERNANDES
ROCHA ADVOGADOS, e qualquer informação quanto aos aspectos legais da operação poderá ser obtida junto
a:
Drs. Osmar Simões e/ou Cláudia Gottsfritz
Escritório comercial: Alameda Santos, 2.335 – 11º andar
Bairro Cerqueira César
01419-002 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3082 9398
Fax: (11) 3082 3272
e-mail: mfra@mfra.com.br
Para a auditoria de três últimos balanços e a elaboração das informações de caráter contábil deste processo, a
emissora contou com a consultoria da empresa CLÁUDIO BIANCHESSI & ASSOCIADOS AUDITORES S/C,
e qualquer informação quanto aos aspectos da auditoria dos balanços poderá ser obtida junto a:
Sr. Cláudio Bianchessi
Escritório comercial: Rua Roque Petrella, 220/240
04581-050 – São Paulo – SP
Fone e fax : (11) 5535 9494
A emissora é a responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações contidas neste
prospecto, as quais garante serem verdadeiras, consistentes, corretas e, em sua opinião, suficientes para a tomada
da decisão fundamentada dos investidores quanto a investir ou não nas debêntures objeto desta oferta. Os dados
econômicos e financeiros apresentados no Estudo Econômico anexo a esta oferta, foram obtidos a partir de uma
base de dados fornecida pela emissora aos seus consultores, dentro dos princípios desta declaração.
ATIVIDADES
As atividades da Companhia, nos últimos três anos, resumiram-se aos atos necessários à sua implantação,
notadamente a elaboração dos projetos definitivos de engenharia, a obtenção das licenças e alvarás necessários à
sua implantação e a contratação das empresas fornecedoras de equipamentos e serviços. Adicionalmente, a
Companhia empenhou-se na busca de uma alternativa de obtenção dos recursos financeiros para o financiamento
de sua implantação, optando pela presente emissão de debêntures.

48

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Companhia não faz parte de grupos econômicos.
PROPRIEDADES, PLANTAS E EQUIPAMENTOS
A Companhia, por estar em fase de implantação, não possui propriedades ou instalações, devendo vir a tê-las na
medida em que coloque seu projeto em marcha com a construção das instalações de captação e tratamentos dos
esgotos na cidade de Salto.
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Assim, a Companhia tem, atualmente, como acionistas:
Roberto Mélega Burin: brasileiro, casado, engenheiro, Diretor e Controlador da empresa Saneciste –
Saneamento e Meio Ambiente S.A., empresa com vasta experiência na gestão delegada de sistemas de
saneamento básico, tanto os sistemas de abastecimento de água quanto os sistemas de esgotamento sanitário,
tanto para uso público como industrial. Atua no mercado desde 1.994 e teve sua origem no Grupo Stengel, o qual
tem mais de 20 anos operando nessa área no Brasil. Este, por sua vez, é depositário da experiência da Cise –
Compagnie Internationale de Services et d’Environnement, empresa de origem francesa, ligada ao Grupo St.
Gobain. O Sr. R.M. Burin é Conselheiro e Presidente da Companhia.
Acionista com 63.000 ações ordinárias nominativas.
Globalbank Consulting Ltda.: empresa de consultoria, constituída em 01 de outubro de 1999, que atua na
estruturação administrativa e financeira de empreendimentos e empresas. Pertence ao Grupo Globalbank que
atua na área de Consultoria, Assessoria Tributária e Banco de Negócios. A Globalbank é sócia da Unitas Project
Finance, empresa de estruturação financeira que tem sido uma das 10 maiores estruturadoras financeiras do país,
assessorando diversos projetos na emissão de valores mobiliários (debêntures e quotas de Fundos de
Investimentos).
Acionista com 61.980 ações ordinárias nominativas.
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos: brasileiro, casado, empresário, Diretor da Globalbank Consulting
Ltda. e de outras empresas do Grupo Globalbank. Preside o Conselho de Administração da Companhia.
Acionista com 10 ações ordinárias nominativas.
Ricardo Kassardjian: brasileiro, casado, administrador, é membro do Conselho de Administração da
Companhia. É Diretor da Globalbank Consulting Ltda. e de outras empresas do Grupo Globalbank.
Acionista com 10 ações ordinárias nominativas.
A Companhia não tem acordo de acionistas e todas as ações dão direito a voto.
A Companhia realizou transações com Partes Relacionadas, a saber:
a)

obteve financiamento, na forma de mútuo, de seus acionistas para o cumprimento de obrigação
contratual com a Prefeitura Municipal de Salto, para o pagamento da desapropriação do terreno
onde será construída a Estação de Tratamento de Esgotos, no valor de R$ 957 mil.
b) firmou Contrato de Implantação com a Globalbank Consulting Ltda., sua acionista e com a
Saneciste – Saneamento e Meio Ambiente S.A., empresa que tem como acionista controlador, o Sr.
Roberto Mélega Burin, também seu controlador. Este contrato, no valor de R$ 3.043 mil, remunera,
a preços de mercado, os trabalhos de 18 meses pré-operacionais de ambas empresas, na
implantação da Companhia e foi pago pela emissão de debêntures privadas, subordinadas a estas
debêntures públicas, no mesmo valor, as quais serão amortizadas após a total amortização das
debêntures públicas objeto desta emissão.
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ADMINISTRAÇÃO
A Companhia, como sociedade anônima, tem um Conselho de Administração formado por 3 membros: Sr. Pedro
Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, como Presidente, Roberto Mélega Burin e Ricardo Kassardjian, acima
qualificados. O Conselho de Administração foi eleito em 05 de abril de 2004 para um mandato de 3 anos.

O Conselho de Administração da Companhia elegeu, em 22 de abril de 2004, a Diretoria da empresa, para um
mandato de 3 (três anos), a saber:
Roberto Mélega Burin: acima qualificado, como Presidente;
João Mauro Boschiero: brasileiro, casado, natural de Descalvado-SP, engenheiro mecânico e empresário, CI
RG 3.991.073-8 SSP/SP, CPF 071.602.678-34, como Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com os
Investidores, e
Carlos Alberto Giroud Joaquim: brasileiro, casado, engenheiro, CI RG 8.146.691 SSP/SP, CPF
053.437.998/25, como Diretor Técnico.
Não existe relação familiar entre administradores e acionistas e, com exceção do Sr. Roberto Mélega Burin, o
qual é Presidente e acionista controlador da Companhia, os demais administradores não detém participação nem
planos com opção de compra de ações. Os administradores não têm contratos com a Companhia.
Os dados pessoais do Diretor de Relações com Investidores são:
Nome: João Mauro Boschiero
Endereço Comercial: Rua Padre João Manoel, 923 – 11º andar
Bairro Cerqueira César
01411-001 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3060 9177
Fax: (11) 3060 9178
e-mail: jmb@globalbank.com.br
Por estar a Companhia em fase pré-operacional, os Diretores não auferiram nenhuma remuneração no último
exercício social.
PESSOAL
Também por estar em fase pré-operacional, a empresa não tem funcionários.
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
A Companhia não possui nenhuma contingência judicial ou administrativa.
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ATIVIDADES DA COMPANHIA
A SANESALTO SANEAMENTO S.A. é uma empresa de propósito exclusivo, constituída para implantar e
operar os serviços públicos municipais de coleta, tratamento e destino dos esgotos sanitários do Município de
Salto, bem como comercializar tubulações, válvulas e seus acessórios, produtos químicos e equipamentos
relacionados.
A Companhia firmou, em 05 de dezembro de 1996, contrato com a Prefeitura Municipal de Salto, Estado de São
Paulo, como conseqüência de haver recebido a adjudicação do processo licitatório dos serviços de tratamento de
esgoto daquele município paulista.
As atividades da Companhia, nos últimos três anos, resumiram-se aos atos necessários à sua implantação,
notadamente a elaboração dos projetos definitivos de engenharia, a obtenção das licenças e alvarás necessários a
sua implantação e a contratação das empresas fornecedoras de equipamentos e serviços. Adicionalmente, a
Companhia empenhou-se na busca de uma alternativa de obtenção dos recursos financeiros para o financiamento
de sua implantação, optando pela presente emissão de debêntures.
A partir de sua implantação, a Companhia terá uma única atividade que será a de coletar e tratar os esgotos da
cidade de Salto, nas quantidades estabelecidas no Edital de Concorrência e no contrato com a Prefeitura
Municipal de Salto, e com a qualidade exigida pelas autoridades ambientais que supervisionarão o processo de
tratamento.
A operação de tratamento de águas residuais, águas de processos industriais e de esgotos é uma operação
largamente utilizada no país e no mundo, por centenas de municípios e milhares de empresas. Os processos
industriais e as matérias primas utilizadas são de oferta universal, por muitos fornecedores e não dependem de
monopólios e/ou oligopólios, não existindo, portanto, eventos de volatilidade de preços ou de dificuldade de
relacionamento com os fornecedores. Essas matérias primas também não dependem de controle ou
regulamentação governamental.
A tecnologia que será utilizada pela Companhia será aquela que for indicada e fornecida pela empresa contratada
para implantar suas instalações e não são objeto de patentes, licenças, ou contratos de transferência de
tecnologia.
A Companhia vai operar com capital de giro próprio, já definido e parte integrante de seu projeto financeiro, e
não dependerá de financiamentos de fornecedores para suas operações nem de outros contratos de fornecimento
ou de assistência que possam colocar em risco a continuidade de suas operações.
O público que será atendido pela Companhia estará formado pelos domicílios residenciais e industriais da cidade
de Salto, na forma de concessão pública do serviço, com caráter de exclusividade e dependerá somente, em seu
volume, com o número de habitantes e de estabelecimentos comerciais e industriais daquela cidade.
Salto é um município de aproximadamente 115.000 habitantes, localizado no centro-sudeste do Estado de São
Paulo, na região administrativa de Sorocaba, limitando-se com os municípios de Elias Fausto, Indaiatuba e Itu.
Seu principal acesso é pela Rodovia Castelo Branco e Rodovia do Açúcar. É um importante parque industrial
com empresas de médio e grande porte. Conta com infra-estrutura completa que atende integralmente as
necessidades do município.
A Companhia obteve todas as licenças necessárias à implantação do projeto, incluindo-se a Licença de
Instalação da CETESB, de número 36001068, emitida em 24 de março de 2003.
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O Contrato de Concessão
O contrato de concessão estabelece que as obrigações da concessionária são:
-

implantação, operação e manutenção de estação de tratamento de esgotos;

-

implantação, operação e manutenção de emissários, interceptores e estações elevatórias
complementando o sistema de coleta de esgotos existente, e

-

leitura, processamento e entrega das contas/faturas dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.

O referido contrato de concessão tem vigência de 20 anos a contar do início das obras de implantação do
sistema, o que deve ocorrer no terceiro trimestre de 2004.
O contrato, ou seus aditivos que foram assinados posteriormente, estabelece que:
-

a concessionária se obriga a tratar um volume determinado de esgoto doméstico e/ou industrial,
gerado pela população atual do município, crescendo o volume tratado à medida do crescimento
populacional da cidade;

-

as características de entrada do esgoto na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) estão
determinadas no Edital da Licitação e as características da água que será devolvida ao Rio Tietê
estão definidas em normas da CETESB;

-

a concessionária tem o direito de escolher a tecnologia que melhor atenda às necessidades do
tratamento do esgoto, seja em volume quanto em qualidade;

-

os resíduos sólidos e efluentes poderão ser comercializados pela concessionária;

-

a destinação final dos resíduos é por conta da concessionária;

-

a concessionária passará a cobrar as tarifas de água, coleta e afastamento de esgoto e tratamento de
esgoto, diretamente dos usuários, após o início de funcionamento da ETE;

-

as tarifas para o serviço domiciliar e industrial estão fixadas com base no mês de setembro de 1999
e são corrigidas, anualmente, pela composição de alguns índices, a saber:
o
o
o
o

24% pela variação da tarifa de energia elétrica;
4% pela variação do INPC/IBGE;
37% pela variação do IGPM/FGV, e
35% pela variação do IGPDI/FGV

-

a receita da concessionária será pelo tratamento de esgoto e será separada das demais;

-

após 90 dias de inadimplência do beneficiário, a concessionária fica autorizada a cortar o serviço de
água, após autorização da Prefeitura Municipal de Salto e, se esta não conceder tal autorização num
prazo de 30 dias, a concessionária poderá se reembolsar pelos valores inadimplidos diretamente das
contas de água e afastamento do esgoto que fazem parte da receita da referida Prefeitura Municipal;

-

a cobrança das faturas/boletos do serviço será feita por um banco “trustee” da operação, nomeado
pela concessionária, entre os bancos que operam com a Prefeitura Municipal de Salto;

-

os volumes de esgoto tratados e faturados serão iguais a 100% do volume de água medido nos
hidrômetros dos usuários;
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-

a Prefeitura Municipal de Salto ocupou-se de desapropriar a área onde será construída a ETE, bem
com outra área auxiliar para o projeto. O custo da desapropriação é ônus da concessionária, a qual
terá a cessão do direito de uso da superfície pelo período da concessão. Da área principal, que será
ocupada pela ETE, a desapropriação já foi realizada e o pagamento já foi feito pela concessionária;

-

além da atividade principal que é o tratamento de esgoto, caberá à concessionária:
o

leitura dos hidrômetros;

o

processamento e distribuição das faturas de água, afastamento de esgoto e tratamento de
esgoto;

o

entrega de avisos de cobranças de inadimplentes do SAE;

o

corte e religação do fornecimento de água de inadimplentes.

O Contrato de Implantação
A Companhia firmou um Contrato de Implantação com as empresas Globalbank Consulting Ltda. e Saneciste –
Saneamento e Meio Ambiente S.A.. Este contrato estabelece a prestação de serviços de gestão total da
implantação e tem a duração até o início do tratamento do esgoto de Salto, em operação normal. A justificativa
deste contrato se deve a que a Companhia não tem estrutura administrativa e financeira própria, a qual deverá ser
desenvolvida ao longo da implantação do projeto.
O Contrato de Construção
A Companhia está em fase final de contratação de uma empresa especializada para construir os adutores e a
Estação de Tratamento de Esgoto. Trata-se de um contrato de EPC (Engineering, Procurement and
Construccion), ou seja, um contrato de engenharia, fornecimento e construção.
A empresa EPCista, terá como escopo:
-

a escolha da melhor tecnologia para o empreendimento, a seu critério;

-

o projeto executivo final das instalações da ETE;

-

a escolha e fornecimento dos equipamentos da ETE;

-

a construção dos adutores e da ETE;

-

a posta-em-marcha e operação, sob sua supervisão, por 180 dias, de todas as instalações,
comprovando o atendimento de todas as exigências contratuais, quando então, as instalações serão
recebidas em definitivo;

-

o EPCista garantirá, no contrato:

-

o

prazo fixo para a construção;

o

preço fixo para a construção;

o

custo operacional máximo fixado. Neste item, durante o período de 180 dias de provas das
instalações, se o custo operacional do sistema ultrapassar o custo contratual, o contrato de
EPC estipulará que a diferença a maior, por todo o período restante da concessão, será
convertido a valor presente e este será o valor da multa contratual a ser paga pela contratada;

O EPCista apresentará garantias contratuais obrigatórias quanto aos itens acima observados.
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
A Companhia se revestia da forma de Companhia Fechada, sendo que os valores mobiliários até então emitidos
eram correspondidos apenas pelas ações representativas do capital social, todas sob a forma nominativa e sem
emissão de certificados ou cautelas.
Consoante a 4ª Alteração do Contrato Social que transformou a Companhia em Sociedade Anônima, as ações
emitidas estão assim compostas
Espécies
Ordinárias
Preferenciais
Total

Subscritas
Quantidade
Valor R$
125.000
125.000,00
----125.000
125.000,00

Integralizadas
Quantidade
Valor R$
125.000
125.000,00
----125.000
125.000,00

As ações da Companhia são ordinárias nominativas, sem valor nominal e a cada ação corresponde um voto nas
deliberações das Assembléias Gerais.
O Estatuto da Companhia prevê, em seu artigo 17, que do lucro líquido apurado serão aplicados, antes de
qualquer outra destinação, 5% na constituição de Reserva Legal e 25% para distribuição aos acionistas como
dividendo mínimo obrigatório. O saldo remanescente será objeto de proposta de destinação. A Companhia
poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os lucros neles
evidenciados. Não existe, atualmente, Acordo de Acionistas, mas o Estatuto da Companhia prevê que se vier a
existir será respeitado pela Companhia e pela administração, e, por outro lado, o mesmo Estatuto não prevê
outras vantagens ou restrições a seus acionistas.
Em 03 de maio de 2004, a Companhia realizou Assembléia Geral Extraordinária que aprovou a emissão de
debêntures privadas, com as características abaixo. Estas Debêntures foram totalmente subscritas e entregues em
pagamento às empresas Globalbank Consulting Ltda. e Saneciste – Saneamento e Meio Ambiente S.A.,
contratadas para a implantação do empreendimento de responsabilidade da Companhia, qual seja, o tratamento
dos esgotos domiciliares e industriais da cidade de Salto, no Estado de São Paulo, conforme Contrato de
prestação de Serviços de Implantação firmado entre a Companhia e as referidas empresas, em 03 de maio de
2004.
Data de Emissão: 02 de maio de 2004.
Quantidade de Debêntures: 4.000 (quatro mil) Debêntures.
Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Valor total da Emissão: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
Séries: a emissão foi realizada em uma única série de 4.000 (quatro mil) Debêntures.
Prazo de Vencimento: o vencimento das Debêntures se dará no dia 02 de maio de 2013.
Forma: As Debêntures são escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada e somente preferirão aos créditos dos acionistas.
Remuneração: As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, calculada sobre a Receita
Operacional Bruta (ROB) da emissora, de 5% em 02/05/05, de 8% em 02/05/06, em 02/05/07, 02/05/08, em
02/05/09 e em 02/05/10, e de 12% em 02/05/11. 20% do pagamento da remuneração citada, equivalente ao
imposto de renda, será feita nas respectivas datas e o salto será pago 50% em 02/05/12 e 50% em 02/05/13.
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Amortização: A Companhia promoverá a amortização integral desta emissão somente após a liquidação das
debêntures públicas que vierem a ser emitidas pela Emissora, sendo 50% das Debêntures em 02/05/12 e 50% em
02/05/13.
Fator de atualização: As Debêntures têm seu valor nominal atualizado monetariamente a cada 12 (doze) meses
ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior à mensal, a partir da data da emissão, de
acordo com a variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia – IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

Agora, a Companhia vem a público para oferecer novos valores mobiliários de sua emissão. Através da
Assembléia Geral Extraordinária de 20 de maio de 2004, a Companhia deliberou a emissão de Debêntures com
as seguintes características:
Data de Emissão: 1º de junho de 2004.
Quantidade de Debêntures: 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures.
Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Valor total da Emissão: R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).
Séries: a emissão foi realizada em uma única série de 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures.
Prazo de Vencimento: o vencimento das Debêntures se dará no dia 1º de junho de 2011.
Forma: As Debêntures são escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada.
Remuneração: As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, a ser paga mensalmente a partir do
próprio mês da subscrição, equivalente a 0,91125% (noventa e um mil, cento e vinte e cinco centésimos de
milésimos de por cento) sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures em circulação, não amortizado,
atualizado de acordo com a Escritura de Emissão. A remuneração será devida até a data de vencimento da última
parcela de amortização (1º de junho de 2011).
Amortização: A Companhia promoverá a amortização integral desta emissão em 6 (seis) parcelas anuais e
sucessivas, aplicando-se o respectivo percentual sobre 100% (cem por cento) do valor nominal atualizado de
cada debênture, de acordo com a Escritura de Emissão, da seguinte forma: 15% em 01/06/06, 15% em 01/06/07,
15% em 01/06/08, 15% em 01/06/09, 20% em 01/06/10 e 20% em 01/06/11.
Fator de atualização: As Debêntures têm seu valor nominal atualizado monetariamente a cada 12 (doze) meses
ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior à mensal, a partir da data da emissão, de
acordo com a variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia – IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
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A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMISSORA
A Companhia atuou, desde a sua constituição em 06/11/96, até o presente momento, realizando atividades
preparatórias a sua implantação.
Foi constituída, firmou o contrato de concessão do tratamento de esgotos com a Prefeitura Municipal de Salto,
detalhou seu projeto e tramitou as diferentes licenças nos órgãos oficiais envolvidos com este tipo de projeto,
culminando, em março de 2004, com a obtenção da Licença de Instalação concedida pela CETESB, a qual foi a
última licença necessária para o início das atividades operacionais da Companhia.
Durante os exercícios de 1997 a 2002, a Companhia realizou a leitura dos hidrômetros dos domicílios de Salto,
atividade que faz parte do escopo de seu contrato com a Prefeitura Municipal daquela cidade. Esta atividade foi
suspensa ao longo do ano de 2002, de comum acordo com a referida Prefeitura, e somente será retomada junto
com a entrada em serviço da Estação de Tratamento de Esgotos do município. Esta atividade foi responsável
pelas receitas operacionais apontadas nos balanços da Companhia nesses exercícios.
Todas as operações financeiras que a Companhia realizou neste período, dizem respeito a essas atividades, como
retratam as Demonstrações do Resultado dos Exercícios findos em 31/12/01, 31/12/02 e 31/12/03, conforme
quadro abaixo, que comentamos:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
DATA DO ENCERRAMENTO

31/12/03

31/12/02

RECEITAS DAS OPERAÇÕES

-

DEDUÇÕES DE RECEITAS
Impostos e contribuições
Descontos e cancelamentos

-

RECEITA LÍQUIDA

-

178.740,47

333.618,85

-

(172.516,35)

(305.468,37)

Custo das vendas e serviços
LUCRO BRUTO

-

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias

-

281.160,09

31/12/01

(102.419,62)
(11.173,87)
(91.245,75) -

6.224,12
(5,82)
(5,82)

(41.172,61)
(20.042,63)
(21.129,98)

(5,82)

(34.948,49)

RESULTADO FINANCEIRO
Resultado financeiro

(14.614,21)
(14.614,21)

(18.528,26)
(18.528,26)

RESULTADO OPERACIONAL

(14.620,03)

(53.476,75)

LUCRO OPERACIONAL

Resultados não operacionais

-

RESULTADO ANTES IR

(606.952,51)

(14.620,03)

Provisão para IR/CSLL

-

RESULTADO LÍQUIDO
Re sulta do por quota de ca pita l re a liza do
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(660.429,26)
-

346.257,23
(12.638,38)
(12.638,38)

28.150,48
28.150,48
28.150,48
28.150,48
(6.756,11)

(14.620,03)

(660.429,26)

21.394,37

(0,12)

(5,28)

4,28

Nas demonstrações do ano 2001, a empresa aponta receitas operacionais com a leitura de hidrômetros, ao mesmo
tempo em que contabiliza essas receitas como “contas a receber” no balanço patrimonial do mesmo ano, já que a
PMS não liquidou esses débitos.
Em 2002, as demonstrações financeiras de 31/12, apontam ainda essas receitas, as quais acumularam R$
1.536.813,75 nos exercícios de 1997 a 2002, quando a operação de leitura foi paralisada.
Esta paralisação foi negociada, de comum acordo com a PMS, para ser retomada somente com a implantação da
ETE – Estação de Tratamento de Esgotos.
Na ocasião da negociação, como o Contrato de Concessão previa que a Companhia iria prover os recursos para a
PMS adquirir o terreno onde será construída a ETE, as partes acordaram que a PMS passaria a arcar com esse
custo, equivalente a R$ 929.861,24, em troca dos créditos acumulados a seu favor pela prestação dos serviços de
leitura de hidrômetros. A Companhia, contabilizou, assim, uma provisão para redução ao valor recuperável de
R$ 606.952,51, que é a diferença do valor de seus créditos contra o valor da cessão de uso do terreno.
No exercício de 2003, a Demonstração do Resultado desse exercício aponta que a Companhia não realizou
atividades operacionais, não tendo auferido nenhuma receita.
Por seu lado, os balanços patrimoniais da Companhia, encerrados em 31/12/01, 31/12/02 e 31/12/03, refletem
esse período vivido pela empresa. Os relatórios de auditoria, inseridos neste prospecto, principalmente as Notas
Explicativas, detalham vários aspectos importantes dessas demonstrações, cujo resumo fazemos a seguir:

B ALAN Ç OS P ATR IMON IAIS E N C E R R AD OS E M
D ATA D O E N C E R R AME N TO

31/12/03

31/12/02

31/12/01

AT IV O
ATIV O CIRCULANTE
Dis ponibilidades
Contas a rec eber

289,06
289,06
-

717,47
717,47

1.351.899,41
5.000,00
1.346.899,41

-

P ERM ANENTE
Im obiliz ado
Diferito

1.174.264,22
929.861,24
244.402,98

1.174.264,22
929.861,24
244.402,98

244.402,98
244.402,98

TOTAL DO ATIV O

1.174.553,28

1.174.981,69

1.596.302,39

92.553,28
92.553,28

78.361,66
78.361,66

53.784,73
53.784,73

EX IGÍV EL A LONGO P RAZO
P artes relac ionadas

957.000,00
957.000,00

971.620,03
971.620,03

1.516.123,29
1.516.123,29

P ATRIM ÔNIO LÍQUIDO
Capital S oc ial
Res ultados ac um ulados

125.000,00
125.000,00
-

125.000,00
125.000,00
-

26.394,37
5.000,00
21.394,37

1.174.553,28

1.174.981,69

1.596.302,39

P AS S IV O
P AS S IV O CIRCULANTE
Obrigaç ões tributárias

TOTAL DO P AS S IV O
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É de se ressaltar o impacto de algumas atividades a saber:
a)

a Companhia, conforme previsto no Contrato de Concessão, adquiriu o Direito de Uso do Terreno
da ETE, pelos 20 anos da concessão, mediante a compensação de direitos recebíveis pela prestação
de serviços à PMS, no montante de R$ 1.536.813,75, fato este que acarretou uma variação
significativa nos balanços de 2001 e 2002, respectivamente em “Contas a Receber” e “Ativo
Permanente Imobilizado”;

b) considerando que o valor dos direitos recebíveis contra a PMS eram de R$ 1.536.813,75 e o valor
recuperável do Direito de Uso do Terreno é de R$ 929.861,24, a Companhia contabilizou uma
provisão para a redução do primeiro valor ao segundo valor. Esta provisão foi, portanto, de R$
606.952,51;
c)

existência do valor de R$ 244.402,98 contabilizado como Ativo Permanente Diferido, referente a
despesas pré-operacionais realizadas pela Companhia nesta sua fase anterior à operação;

d) a contabilização de um Passivo Exigível a Longo Prazo, no valor de R$ 957.000,00 com Partes
Relacionadas, ou seja, os próprios acionistas. Este passivo refere-se a que os acionistas suportaram
todas as despesas e investimentos da Companhia até o presente momento. Os valores dos créditos
dos acionistas que excediam a este montante de R$ 957.000,00, foram por eles perdoados.
e)

este passivo de R$ 957.000,00 será liquidado pela Companhia, através do pagamento com parte da
1ª Emissão de Debêntures, privadas, após a amortização completa das Debêntures Públicas objeto
desta emissão;

f)

o balanço patrimonial de 31/12/03 praticamente repete o mesmo balanço de 31/13/02, já que a
Companhia não teve operações nesse exercício, e

g) desta forma, o Patrimônio Líquido da Companhia é exatamente igual ao seu Capital Social, de R$
125.000,00.
Conforme o Balanço Patrimonial de 31/12/03, a Companhia tem, como compromissos financeiros, os valores
das “obrigações tributárias”, no montante de R$ 92.553,28 e do “exigível a longo prazo – partes relacionadas”,
no montante de R$ 957.000,00.
A Companhia pretende liquidar suas obrigações tributárias no exercício de 2004 e a outra obrigação já foi
comentada no item “e” acima.

EVENTOS RELEVANTES SUBSEQÜENTES
Neste exercício de 2004, alguns eventos estão se materializando ou serão implantados no curto prazo, com forte
impacto em suas demonstrações financeiras, a saber:
a)

Primeira Emissão de Debêntures: em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 03/05/04, foi
deliberada e aprovada a Primeira Emissão de Debêntures, privadas, escriturais e não conversíveis em
ações, composta de uma única série, no montante de R$ 4.000.000,00. Estas debêntures pagarão juros
anuais variáveis entre 5% e 12% ªª, entre os exercícios de 2005 e 2011 e serão amortizadas 50% em
02/05/12 e 50% em 02/05/13, após a total amortização das debêntures públicas objeto desta emissão;

b) Segunda Emissão de Debêntures: em Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 20/05/04 e
10/08/04, foi deliberada e aprovada a Segunda Emissão de Debêntures, públicas, escriturais e não
conversíveis em ações, composta de uma única série, no montante de R$ 36.000.000,00, em fase de
registro na CVM – Comissão de Valores Mobiliários;
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c)

em março de 2004 a Companhia obteve autorização da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente
para a implementação da Estação de Tratamento de Esgoto Santa Isabel, em fase de contratação. Com
estas licenças, não resta nenhuma autorização de nenhum órgão para poder implantar o serviço de
tratamento de esgoto da cidade de Salto, objeto do contrato de concessão entre a Companhia e a PMS;

d) a Companhia prevê o início das obras de instalação dos serviços para o mês de setembro de 2004,
devendo tomar cerca de 12 meses sua total implantação.
DESEMPENHO FINANCEIRO PROJETADO
OBRIGAÇÕES COM OS DEBENTURISTAS

E

CAPACIDADE

DE

PAGAMENTO

DAS

Na análise Econômico-Financeira anexa a este prospecto, a Emissora projeta seu desempenho econômico e seu
Fluxo de Caixa Futuro, sintetizados no Quadro F3 abaixo reproduzido e aqui explicado:
-

a Companhia inicia seu Fluxo de Caixa do Exercício de 2005 com um Saldo de Caixa da Emissão de
R$ 10,080 milhões, resultado do saldo que será obtido entre o montante da presente emissão,
descontados os seus custos, os investimentos programados e os juros relativos ao exercício de 2004;

-

as Receitas Operacionais da Companhia estão refletidas neste Quadro F3, onde se observa que serão
de R$ 6,051 milhões no exercício de 2005, com operação parcial. A partir do exercício de 2006, com
operação integral, sua receita operacional partirá de R$ 12,491 milhões e atingirá R$ 13,79 milhões em
2012, variação esta que está associada ao crescimento populacional da cidade de Salto;

-

as Despesas Operacionais da Companhia estão divididas em:

-

o

Custo Operacional Garantido: refere-se ao custo de operação projetado, em R$/m3 de esgoto
tratado, o qual será de R$ 963 mil em 2005 em operação parcial, R$ 1.976 mil em 2006, já em
operação integral e crescerá na mesma proporção que a Receita Operacional, já que ambas
estão relacionadas ao volume de esgoto tratado;

o

Conta de Gerenciamento: trata-se da despesa que a Companhia incorrerá para gerenciar suas
atividades operacionais, dimensionada em 2% de suas Receitas Operacionais. No exercício de
2005 essas despesas terão o valor de R$ 122 mil, passando a R$ 250 mil em 2006, e

o

Cobrança das Contas: que retrata o custo operacional que será absorvido pela Companhia
para a cobrança dos boletos de água e esgoto dos usuários do sistema, já descontada a parte
que será reembolsada pela Prefeitura Municipal de Salto e relativa aos serviços de
fornecimento de água e afastamento dos esgotos na cidade. Esta despesa está orçada em R$ 98
mil para o exercício de 2005, R$ 201 mil para 2006, até atingir R$ 232 mil em 2012;

O Quadro F3 abaixo também apresenta o Fluxo de Caixa que será exigido pela presente emissão de
debêntures, distribuído ao longo de todo o período compreendido pela emissão, fluxo este dividido em
Juros da Emissão e Amortização dos Títulos. Também analisa os outros compromissos da
Companhia, como o pagamento de Imposto de Renda na Fonte (IRFonte), ISS, PIS, COFINS, Imposto
de Renda e Contribuição Social, definindo os Movimentos de Caixa anuais e o Fluxo de Caixa
Esperado. Observa-se, pelos valores expressos no Fluxo de Caixa Esperado, que a Companhia planeja
obter um FATOR DE SEGURANÇA entre 1,254 a 1,569 durante o período da emissão, o que significa
um excedente de caixa de 25,4% a 56,9% sobre os compromissos anuais com os debenturistas.

A seguir apresentamos o referido quadro F3, acima explicado e que sintetiza o Fluxo de Caixa Esperado da
Companhia, considerando os impactos da emissão programada e retratando sua capacidade de pagamento das
obrigações com os debenturistas:
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Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DE CAIXA ESPERADO
CONSIDERANDO OS IMPACTOS DA EMISSÃO PROGRAMADA
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

+ SALDO DE CAIXA

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

10.080

DA EMISSÃO
+ RECEITA OPERACIONAL

com perda inflacionária

6.051

12.491

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

(8.485)
(963)
(122)
(98)

(14.024)
(1.976)
(250)
(201)

(13.895)
(2.116)
(257)
(207)

(13.696)
(2.169)
(264)
(212)

(14.338)
(2.200)
(268)
(217)

(14.874)
(2.217)
(271)
(222)

(10.711)
(2.222)
(272)
(227)

(12.134)
(2.352)
(276)
(232)

(3.789)
(2.700)

(3.516)
(5.400)

(2.950)
(5.400)

(2.382)
(5.400)

(1.815)
(6.300)

(1.148)
(7.200)

(383)
(3.600)

-

(61)
(303)
(80)
(369)
-

(200)
(625)
(166)
(764)
(681)
(245)

(206)
(643)
(169)
(780)
(858)
(309)

(211)
(659)
(173)
(800)
(1.049)
(377)

(215)
(670)
(176)
(813)
(1.224)
(440)

(217)
(677)
(178)
(823)
(1.413)
(508)

(326)
(679)
(178)
(824)
(1.471)
(529)

(2.867)
(2.000)
(690)
(180)
(830)
(1.991)
(716)

(521)

(943)

(1.335)

2.854

1.656

- DESPESAS OPERACIONAIS
E AMORTIZAÇÕES

Custo Operacional Garantido
Conta de Gerenciamento
Cobrança das Contas
Títulos da Distribuição Pública
Juros da Emissão (a )
Amortização dos Títulos (b )
Títulos Privados
IRFonte
Juros
Amortização
Iss
Pis
Cofins
IRenda
Csocial
=MOVIMENTOS DE CAIXA

7.646

(1.533)

(1.045)

FLUXO DE CAIXA ESPERADO

7.646
2.269
2.269

6.113
2.269

5.068
2.269

RECURSOS DE RESERVA
FLUXO DA RESERVA -

fl R

FATOR DE SEGURANÇA-FS

4.547
2.269

3.604
2.269

2.269
2.269

5.123
2.269

6.779
2.269

1,291

1,279

1,271

1,569

-

relativo às obrigações da emissão

=(flR+a+b)/ (a+b)
Recursos Disponíveis frente

1,349

1,254

1,271

às Obrigações com os Títulos

67

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

4.

Informações e Demonstrações Financeiras (Instrução CVM Nº 202/93)









IAN 31/12/2003
DFP 31/12/2003
ITR 30/06/2004
ESTATUTO SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/01 COM RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/02 COM RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/03 COM RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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IAN 31/12/2003
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2003

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

999999

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02724983000134

4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

SANESALTO
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR

SANESALTO SANEAMENTO LTDA.
6 - NIRE

35.3.0031500.6
7 - SITE

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

RUA COELHO NETO, 315

JD.TRÊS MARIAS

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

13320-520

SALTO

SP

6 - DDD

7 - TELEFONE

11

3885-2233

11 - DDD

12 - FAX

11

3885-7172

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

-

-

13 - FAX

14 - FAX

-

-

10 - TELEX

15 - E-MAIL

sanesalto@sanesalto.com.br

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
ATENDIMENTO NA EMPRESA
1 - NOME

JOÃO MAURO BOSCHIERO
2 - CARGO

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
3 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - BAIRRO OU DISTRITO

RUA PADRE JOÃO MANOEL, 923 - 11 ANDAR

CERQUEIRA CÉSAR

5 - CEP

6 - MUNICÍPIO

01411-001

SÃO PAULO

8 - DDD

9 - TELEFONE

11

3060-9177

13 - DDD

14 - FAX

11

3060-9178

7 - UF

SP
10 - TELEFONE

11 - TELEFONE

-

-

15 - FAX

16 - FAX

-

-

12 - TELEX

17 - E-MAIL

mauro@sanesalto.com.br

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
18 - NOME
19 - CONTATO
20 - ENDEREÇO COMPLETO

21 - BAIRRO OU DISTRITO

23 - MUNICÍPIO

22 - CEP

24 - UF

25 - DDD
30 - DDD

26 - TELEFONE

27 - TELEFONE

-

-

31 - FAX

32 - FAX

-

-

28 - TELEFONE

33 - FAX

-

34 - E-MAIL

03/09/2004 12:03:25
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29 - TELEX

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2003

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

JOÃO MAURO BOSCHIERO
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

RUA PADRE JOÃO MANOEL, 923 - 11 ANDAR

CERQUEIRA CÉSAR

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

01411-001

SÂO PAULO

6 - UF

SP

8 - TELEFONE

7 - DDD

11

3060-9177

12 - DDD

13 - FAX

11

3060-9178

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

-

11 - TELEX

-

14 - FAX

15 - FAX

-

-

16 - E-MAIL

mauro@sanesalto.com.br
17 - DIRETOR BRASILEIRO

18 - CPF

SIM

071.602.678-34

18 - PASSAPORTE

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

01/01/2003

31/12/2003

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

01/01/2004

31/12/2004

5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

6 - CÓDIGO CVM

CLAUDIO BIANCHESSI & ASSOCIADOS AUDITORES S/C

00684-0

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

CLAUDIO CALDAS BIANCHESSI

380.518.000-44

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

BVBAAL

BVMESB

BVPR

BVES

BVPP

BVRG

2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO

Paralisada
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

116 - Saneamento, Serv. Água e Gás
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

serviços públicos de saneamento básico

03/09/2004 12:03:28
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BVRJ
X BOVESPA

BVST

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2003

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

X Ações

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Debêntures Conversíveis em Ações

Notas Promissórias (NP)

Ações Resgatáveis

BDR

Partes Beneficiárias

Outros

X Debêntures Simples

DESCRIÇÃO

Bônus de Subscrição
Certificado de Investimento Coletivo (CIC)
01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.

4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM

2 - TÍTULO DO JORNAL

3 - UF

01

DIÁRIO OFICIAL

SP

02

DCI

SP

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

31/08/2004

03/09/2004 12:03:32
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Data-Base - 31/12/2003

SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

RICARDO KASSARDJIAN

JOÃO MAURO BOSCHIERO

CARLOS ALBERTO GIROUD JOAQUIM

03

04

05

03/09/2004 12:03:37

053.437.998-25

071.602.678-34

064.488.898-92

346.134.988-72

599.838.927-15

3 - CPF

22/04/2004

22/04/2004

05/04/2004

05/04/2004

05/04/2004

DA ELEIÇÃO

4 - DATA

3 ANOS

3 ANOS

3 ANOS

3 ANOS

3 ANOS

1

1

2

3

2

SIM

SIM

SIM

5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/
ADMINISTRADOR * CONTROLADOR

3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;

ROBERTO MÉLEGA BURIN

02

* CÓDIGO:

PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS

01

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR

02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

19

12

22

33

20

8 - CARGO
/FUNÇÃO

Diretor Técnico

Diretor de Relações com Investidores

Conselho de Administração (Efetivo)

Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente

Presidente do Conselho de Administração

7 - FUNÇÃO

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2003
Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A
02.724.983/0001-34
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

1) Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos:
45 anos, Administrador. Foi Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos no Governo
Federal. É empresário, tendo atuado em várias áreas: imobiliária, construção civil, pesca,
armazenagem, logística, consultoria e assessoria a grandes projetos e empresas. Foi
Presidente e Diretor de várias empresas privadas, entre elas, concessionárias de serviços
públicos. É sócio do Grupo Globalbank, onde coordena a parte de ligística e de estratégias
do Grupo.

2) Roberto Mélega Burin:
Engenheiro Civil formado pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de
São Paulko em 1974 e pós-graduado em Charneiras Plásticas pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo em 1975.
É sócio-diretor das empresas Stengel Sociedade Técnica de Engenharia S.A. desde 1978,
Esa Engenharia S.A. desde 1977 e Saneciste Saneamento e Meio Ambiente S.A. desde
1994.
Desenvolveu sua carreira profissional nas áreas de saneamento e construção civil. Na
qualidade de empresário dessas áreas adquiriu visão abrangente tanto técnica como
gerencial.
Vem exercendo atividades de planejamento e coordenação geral de obras e serviços,
desenvolvendo novos processos de medição e controles, tendo implantado técnicas de
planejamento estratégico e gerenciamento avançado, respaldando o crescimento das
empresas mencionadas anteriormente.

3) Ricardo Kassardjian:
Administrador, formado pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, com especialização nas
áreas de finanças e marketing. Foi Diretor de várias empresas privadas nas áreas de
frigorífico, construção civil, construções e instalações mecânicas, comércio varejista e
prestação de serviços. É sócio do Grupo Globalbank, coordenando a parte de produtos
financeiros do Grupo.
03/09/2004 12:03:46
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Data-Base - 31/12/2003
Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

4) João Mauro Boschiero:
58 anos, Engenheiro Mecânico formado pela Escola Politécnica da USP e Fundação de
Ensino Superior de Pernambuco, empresário, é sócio do Grupo Globalbank. Foi engenheiro
da várias empresas de grande porte no Brasil e no exterior.
Foi Presidente da CFP – Cia. De Financiamentos da Produção, da CIBRAZEM – Cia.
Nacional de Armazenagem e da COBAL – Cia. Brasileira de Alimentos, promovendo a
fusão delas na CONAB – Cia. Nacional de Abastecimento, ligada ao Governo Federal. Foi
Superintendente da Alumínio Penedo Ltda. Trabalha na área de engenharia econômica
desde 1977, tendo atuado no Brasil e no exterior nessa área.

5) Carlos Alberto Giroud Joaquim:
Engenheiro Civil formado pela Escola de Engenharia Mauá em 1981, com pós-graduação
na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo no Departamento de Estruturas de
1983 a 1984.
Administrador de Empresas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade
de São Paulo em 1982.
Possui diversos cursos complementares e de aperfeiçoamento na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo e na Escola de Engenharia Mauá.
Desenvolveu sua carreira profissional na Stengel Sociedade Técnica de Engenharia S.A.,
como Engenheiro Civil responsável pela coordenação da execução de sistemas de
coleta/tratamento de esgotos, abastecimento/tratamento de água, galerias de águas pluviais
e estruturas de concreto armado/protendido, desde 1981 até 1994, transferiu-se para a
Saneciste Saneamento e Meio Ambiente S.A., sendo Engenheiro Civil responsável pela
coordenação da prestação de serviços de operação e manutenção de sistemas de
abastecimento de água e coleta de esgotos.
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Data-Base - 31/12/2003

SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

0,00

0,00

7-%

OUTROS

20

0

0,02

0,00

AÇÕES EM TESOURARIA

61.980 49,58

GLOBALBANK CONSULTING LTDA

63.000 50,40

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

ROBERTO MÉLEGA BURIN

03/09/2004 12:03:46

98

97

02

01

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Unidades)

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
11 - ¨%

20

0

0,02

0,00

61.980 49,58

63.000 50,40

10 - TOTAL DE AÇÕES
(Unidades)

14 - Percentual

3 - CPF/CNPJ

0

0

0,00

05/04/2004

03.068.134-0001/32

346.134.988-72

12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO

0

13 - QUANTIDADE (Unidade)

0

TOTAL
12 - Percentual

11 - QUANTIDADE (Unidade)

2

PREFERENCIAIS

05/04/2004

ORDINÁRIAS

10 - Percentual

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Divulgação Externa

NÃO

BRASILEIRA

BRASILEIRA

NÃO

SIM

14 - CONTROLADOR

4 - NACIONALIDADE

NÃO

SP

SP

5 - UF

2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

9 - QUANTIDADE (Unidade)

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1 - EVENTO BASE

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
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Data-Base - 31/12/2003

SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

0,00

0,00

7-%

125.000 100,00

TOTAL

03/09/2004 12:03:46

99

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Unidades)

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

0

0,00

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

11 - ¨%

125.000 100,00

10 - TOTAL DE AÇÕES
(Unidades)

14 - Percentual

3 - CPF/CNPJ

0

0

0,00

12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO

0

13 - QUANTIDADE (Unidade)

0

TOTAL
12 - Percentual

11 - QUANTIDADE (Unidade)

2

PREFERENCIAIS

05/04/2004

ORDINÁRIAS

10 - Percentual

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Divulgação Externa

NÃO

14 - CONTROLADOR

4 - NACIONALIDADE

NÃO

5 - UF

2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

9 - QUANTIDADE (Unidade)

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1 - EVENTO BASE

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
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Data-Base - 31/12/2003

SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

300.000 100,00

54.000 18,00

120.000 40,00

54.000 18,00

72.000 24,00

03/09/2004 12:03:50

0299

0204

0203

0202

0201

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

7-%

0,00

0,00

54.000 18,00

72.000 24,00

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

0,00

TOTAL
0

0

0,00

0,00

Rodolfo Bouret de Medeiros

0

300.000 100,00

54.000 18,00

120.000 40,00

Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos

0

Ricardo Kassardjian

0

João Mauro Boschiero

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

02

1 - ITEM

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

GLOBALBANK CONSULTING LTDA

1 - ITEM

12 - COMP.CAP.SOC.

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

907.578.901-72

599.838.927-15

064.488.898-92

071.602.678-34

3 - CPF/CNPJ

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

4 - NACIONALIDADE

05/04/2004

SP

SP

SP

SP

5 - UF

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2003

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
1 - Data da Última Alteração:
2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES

05/04/2004
4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL

NOMINATIVA

5 - VALOR NOMINAL
(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

7 - SUBSCRITO

(Unidades)

1,0000000000

8 - INTEGRALIZADO

(Reais)

(Reais)

01

ORDINÁRIAS

125.000

125.000

125.000

02

PREFERENCIAIS

0

0

0

03

PREFERENCIAIS CLASSE A

0

0

0

04

PREFERENCIAIS CLASSE B

0

0

0

05

PREFERENCIAIS CLASSE C

0

0

0

06

PREFERENCIAIS CLASSE D

0

0

0

07

PREFERENCIAIS CLASSE E

0

0

0

08

PREFERENCIAIS CLASSE F

0

0

0

09

PREFERENCIAIS CLASSE G

0

0

0

10

PREFERENCIAIS CLASSE H

0

0

0

11

PREFER. OUTRAS CLASSES

0

0

0

99

TOTAIS

125.000

125.000

125.000
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SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

02/04/2002

03/09/2004 12:03:57

01

ALTERAÇÃO

1- ITEM 2 - DATA DA

(Reais)

125.000

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(Reais)

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

75.000 Subscrição Particular em Dinheiro

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

(Unidades)

75.000

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS

1,0000000000

8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Data-Base - 31/12/2003

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE

2 - VALOR

(Unidades)

2.000.000

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
(Reais)

2.000.000

05/04/2004

04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM 2 - ESPÉCIE

3 - CLASSE

03/09/2004 12:04:00
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4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Unidades)

85

Data-Base - 31/12/2003

99999-9

03/09/2004 12:04:03

05/04/2004

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA

MÍNIMO

ORDINÁRIA

NÃO

01

13 - R$/AÇÃO

0,00000 NÃO

14 - CUMULATIVO

NÃO

8 - TAG ALONG %

9 - PRIORIDADE
NO REEMBOLSO
DE CAPITAL

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

80,00 NÃO

16 - CALCULADO SOBRE

25,00

PLENO

15 - PRIORITÁRIO

2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

25,00

100,00 NÃO

12 - % DIVIDENDO

3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A
VOTO
DA AÇÃO
SOCIAL

10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO

1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO

06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

SANESALTO SANEAMENTO S/A

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

17 - OBSERVAÇÃO

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Divulgação Externa

Data-Base - 31/12/2003

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
NO LUCRO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS
(Reais)
ADMINISTRADORES

NÃO

3 - PERIODICIDADE

150.000

ANUAL

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2003

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2002

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2001

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

6 - VALOR DO ÚLTIMO

7 - VALOR DO PENÚL-

8 - VALOR DO ANTEPE-

EXERCÍCIO
(Reais)

TIMO EXERCÍCIO
(Reais)

NÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais)

01

PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS

0

0

0

02

PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS

0

0

0

03

PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES

0

0

0

04

PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS

0

0

0

05

CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA

0

0

0

06

CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA

0

0

0

07

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

0

0

0

08

LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

0

0

21.394

09

PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

14.649

660.429

0
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Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

1- ITEM

01

2 - Nº ORDEM

1

3 - Nº REGISTRO NA CVM

999999

4 - DATA DO REGISTRO CVM

03/05/2004

5 - SÉRIE EMITIDA

UN

6 - TIPO DE EMISSÃO

SIMPLES

7 - NATUREZA EMISSÃO

PARTICULAR

8 - DATA DA EMISSÃO

02/05/2004

9 - DATA DE VENCIMENTO

02/05/2013

10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE

SUBORDINADA

11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE

COM BASE NA RECEITA OPERAC.

12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL

(Reais)

1.000,00

14 - MONTANTE EMITIDO

(Reais)

4.000.000

15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)

4.000

16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO (UNIDADE)

0

17 - TÍTULO TESOURARIA

(UNIDADE)

0

18 - TÍTULO RESGATADO

(UNIDADE)

0

19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)

0

20 - TÍTULO A COLOCAR

(UNIDADE)

4.000

21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO

03/05/2004

22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
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Data-Base - 31/12/2003

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

1- ITEM

02

2 - Nº ORDEM

2

3 - Nº REGISTRO NA CVM

999999

4 - DATA DO REGISTRO CVM

20/05/2004

5 - SÉRIE EMITIDA

UN

6 - TIPO DE EMISSÃO

SIMPLES

7 - NATUREZA EMISSÃO

PÚBLICA

8 - DATA DA EMISSÃO

01/06/2004

9 - DATA DE VENCIMENTO

02/05/2011

10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE

SUBORDINADA

11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE

0,91125% AM S/VALOR ATUA. IGPM

12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL

(Reais)

1.000,00

14 - MONTANTE EMITIDO

(Reais)

36.000.000

15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)

36.000

16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO (UNIDADE)

0

17 - TÍTULO TESOURARIA

(UNIDADE)

0

18 - TÍTULO RESGATADO

(UNIDADE)

0

19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)

0

20 - TÍTULO A COLOCAR

(UNIDADE)

36.000

21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO

20/05/2004

22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
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99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Companhia foi constituída em 06 de novembro de 1996 como sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, com o nome de SANECISTE – SANEAMENTO DE SALTO
LTDA., tendo como sócios:
-

SANECISTE – Saneamento e Meio Ambiente S.A.
Roberto Mélega Burin
Walter Annicchino
Mário De Cicco

O objeto social exclusivo da companhia foi o de “implantar e operar os serviços públicos
municipais de coleta, tratamento e destino dos esgotos sanitários do Município de Salto”.
A Companhia promoveu alterações no seu Contrato Social em 08 de maio de 1997, em 02
de abril de 2002, em 29 de agosto de 2003 e, finalmente, em 05 de abril de 2004, quando
alterou a composição de seu quadro social e transformou-a em Sociedade Anônima.
Assim, a Companhia tem, atualmente, como acionistas:
Roberto Mélega Burin:
Acionista com 63.000 ações ordinárias nominativas.
Globalbank Consulting Ltda.:
Acionista com 61.980 ações ordinárias nominativas.
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos:
Acionista com 10 ações ordinárias nominativas.
Ricardo Kassardjian:
Acionista com 10 ações ordinárias nominativas.
A Companhia poderá efetuar distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do
lucro líquido aos acionistas, na forma do artigo 202 da Lei nº. 6.404/76, com as alterações
pela Lei nº. 9.457/97 e Lei nº. 10.303/01.
A Companhia não tem acordo de acionistas.
O Conselho de Administração da Companhia reuniu-se em 22 de abril de 2004 e elegeu a
Diretoria da empresa, para um mandato de 3 (três anos), a saber:
Roberto Mélega Burin: como Presidente;
03/09/2004 12:04:12
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99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

João Mauro Boschiero: como Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com os
Investidores, e
Carlos Alberto Giroud Joaquim: como Diretor Técnico.
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Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

PANORAMA DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO
O setor de saneamento básico no Brasil, que compreende o sistema de produção e
distribuição de água, bem como coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário gera,
anualmente, um faturamento em torno de US$ 7 bilhões.
Nas últimas décadas, o setor vem sofrendo acentuadas reduções de recursos orçamentários
por parte do governo no que se refere aos investimentos necessários à adequada prestação
dos serviços. Com o propósito de viabilizar a modernização e expansão necessárias ao
atendimento da sociedade brasileira, as Prefeituras Municipais, os Estados e a própria
União estão buscando parcerias, entre o setor público e privado, como principal alternativa
para a viabilização dos investimentos necessários.
Há que se registrar que, no Brasil, existem 27 Companhias Estaduais de Saneamento, as
quais atendem a mais de 3.600 municípios, 1,800 sistemas municipais autônomos, sendo
que, na região sudeste do Brasil, cerca de 30 processos de concessões plenas ou parciais
estão em processo de licitação ou já foram homologados.
Dos principais problemas existentes no setor de saneamento básico, destacam-se:
a) déficit de atendimento concentrado nas faixas de renda mais baixas e nas regiões
menos desenvolvidas;
b) perdas nos serviços de água em função de aspectos físicos (vazamentos) e
comerciais (ausência de medição);
c) fornecimento de forma intermitente;
d) 90% dos esgotos coletados são lançados “ in natura” ou sem tratamento
adequado nos rios, nascentes ou no solo;
e) a utilização da rede coletora de águas pluviais para esgotos;
f) falta de adequado atendimento aos usuários (serviços deficientes, seccionados e
atendimento precário às reclamações e reparos).
A SEPURB/MPO (Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e
Orçamento), estabeleceu como metas para o País no período de 1999 a 2010, o atendimento
de 96% das residências com água, coleta de 65% dos esgotos e tratamento de 44% do
esgoto coletado.
Em termos de valor, estas metas traduzem-se em uma necessidade de investimento (19992010) de R$ 39,0 bilhões, com a discriminação abaixo:
a) fornecimento de água
b) coleta de esgotos

R$ 8,6 bilhões
R$ 20,4 bilhões
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99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

c) tratamento de esgotos

R$ 10,0 bilhões

Até junho de 1999 haviam sido realizadas 28 licitações para concessão de serviços de
saneamento, contemplando ao todo 32 municípios.
As concessões privadas concentram-se no Estado de São Paulo (17 municípios) e Rio de
Janeiro (13 municípios, das quais 7 concessões). Além destas, houveram mais 4
concessões, em municípios nos Estados do Paraná, Espírito Santo, Pará e Mato Grosso do
Sul.

REGULAMENTAÇÃO DO SETOR
A Constituição Federal estabelece a competência comum entre a União, os Estados e os
Municípios nas matérias de saneamento básico e proteção ao meio ambiente, sendo
necessário a conjugação de esforços a fim de assegurar a adequada prestação do serviço
público.
De acordo com o inciso XX, do artigo 21 da Constituição Federal, a União tem
competência para instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive de
habitação, saneamento básico e transportes urbanos.
Nestes termos, o poder normativo federal está restrito à fixação de diretrizes básicas a
serem observadas pelas demais entidades da federação, na ação reguladora da atividade de
sua competência constitucional, bem como na definição de prioridades com vistas à
universalização do acesso aos serviços de água tratada e esgotamento sanitário, buscando
otimizar o esforço público na referida área.
A política nacional de recursos hídricos e o sistema nacional de gerenciamento de recursos
hídricos são regidos pela Lei n° 9.433/97, a qual, entretanto, não define os critérios de
competência para a exploração, nem tampouco estabelece forma de integração com o setor
de saneamento.
Historicamente, através da PLANASA – Plano Nacional de Saneamento foram criadas as
Empresas Estaduais de Saneamento e muitos municípios conferiram às empresas estaduais,
o direito de exploração do serviço de saneamento básico. Entretanto, subsiste atualmente
certa indefinição sobre as áreas metropolitanas, as quais reúnem municípios limítrofes, cuja
fonte hídrica seja a mesma. Nestes casos, os Estados já demonstraram interesse em avocar
para si a concessão do direito de exploração, sem sucesso.
Existem atualmente condições concretas para a entrada de capitais privados no setor e a
retirada gradual do poder público para suas funções de reguladora e fiscalizadora,
03/09/2004 12:04:51
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99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

assegurando à população a excelência na prestação dos serviços e a melhoria dos
indicadores de saúde pública, visto que, estima-se que para cada unidade monetária
investida em saneamento básico, serão menos quatro unidades monetárias de investimentos
em saúde. Em 1998, 64% das internações hospitalares, de crianças menores de 10 anos,
estiveram associadas à precariedade de água tratada.
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99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A
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09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS

Em função das características da atividade da companhia, não há comentários a serem
feitos sobre períodos de sazonalidade nos negócios.
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95

Data-Base - 31/12/2003

SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SALTO-SP

03/09/2004 12:04:55

01

1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

100,00

3 - % RECEITA LÍQUIDA

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Divulgação Externa
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Data-Base - 31/12/2003

SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP

03/09/2004 12:04:59

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SALTO-SP

001

001

001

1- ITEM 2- ITEM 3 - NOME DO PRODUTO/ NOME DO CLIENTE

10.03 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

100,00

4 - % DE PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE NA RECEITA LÍQUIDA

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Divulgação Externa
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Data-Base - 31/12/2003
Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO

PROCESSO DE PRODUÇÃO
Salto é um município com aproximadamente 115.000 habitantes, localizado no centrosudeste do Estado de São Paulo, na região administrativa de Sorocaba, limitando-se com os
municípios de Elias Fausto, Indaiatuba e Itu. Seu principal acesso é pela Rodovia Castelo
Branco e Rodovia do Açúcar. É um importante parque industrial com empresas de médio e
grande porte. Conta com infra-estrutura completa que atende integralmente as necessidades
do município.
A Companhia obteve todas as licenças necessárias à implantação do projeto, incluindo-se a
Licença de Instalação da CETESB.
O Contrato de Concessão
O contrato de concessão estabelece que as obrigações da concessionária são:
-

implantação, operação e manutenção de estação de tratamento de esgotos;

-

implantação, operação e manutenção de emissários, interceptores e estações
elevatórias complementando o sistema de coleta de esgotos existente, e

-

leitura, processamento e entrega das contas/faturas dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O referido contrato de concessão tem vigência de 20 anos a contar do início das obras de
implantação do sistema, o que deve ocorrer no terceiro trimestre de 2004.
O contrato, ou seus aditivos que foram assinados posteriormente, estabelece que:
-

a concessionária se obriga a tratar um volume determinado de esgoto humano
e/ou industrial, gerado pela população atual do município, crescendo o volume
tratado à medida do crescimento populacional da cidade;

-

as características de entrada do esgoto na Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) estão determinadas no Edital da Licitação e as características da água que
será devolvida ao Rio Tietê estão definidas em normas da CETESB;

-

a concessionária tem o direito de escolher a tecnologia que melhor atenda as
necessidades do tratamento do esgoto, seja em volume quanto em qualidade;

-

os resíduos sólidos e efluentes poderão ser comercializados pela concessionária;
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-

a destinação final dos resíduos é por conta da concessionária;

-

a concessionária passará a cobrar as tarifas de água, coleta e afastamento de
esgoto, e tratamento de esgoto, diretamente dos usuários, após o início de
funcionamento da ETE;

-

as tarifas para o serviço domiciliar e industrial estão fixadas com base no mês de
setembro de 1999 e são corrigidas, anualmente, pela composição de alguns
índices, a saber:
o
o
o
o

24% pela variação da tarifa de energia elétrica;
4% pela variação do INPC/IBGE;
37% pela variação do IGPM/FGV, e
35% pela variação do IGPDI/FGV

-

a receita da concessionária será pelo tratamento de esgoto e será separada das
demais;

-

após 90 dias de inadimplência do beneficiário, a concessionária fica autorizada a
cortar o serviço de água e se reembolsar a inadimplência diretamente das contas
da água e afastamento do esgoto;

-

a cobrança das faturas/boletos do serviço será feita por um banco “trustee” da
operação, nomeado pela concessionária, entre os bancos que operam com a
Prefeitura Municipal de Salto;

-

os volumes de esgoto tratados e faturados serão iguais a 100% do volume de
água medido nos hidrômetros dos usuários;

-

a Prefeitura Municipal de Salto ocupou-se de desapropriar a área onde será
construída a ETE, bem com outra área auxiliar para o projeto. O custo da
desapropriação é ônus da concessionária, a qual terá a cessão do direito de uso
da superfície pelo período da concessão. Da área principal, que será ocupada
pela ETE, a desapropriação já foi realizada e o pagamento já foi feito pela
concessionária;

-

além da atividade principal que é o tratamento de esgoto, caberá à
concessionária:
o leitura dos hidrômetros;
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o processamento e distribuição das faturas de água, afastamento de esgoto
e tratamento de esgoto;
o entrega de avisos de cobranças de inadimplentes do SAE;
o corte e religação do fornecimento de água de inadimplentes.
O Contrato de Implantação
A Companhia firmou um Contrato de Implantação com a empresa Globalbank Consulting
Ltda. e com o Sr. Roberto Mélega Burin. Este contrato estabelece a prestação de serviços
de gestão total da implantação e tem a duração até o início do tratamento do esgoto de
Salto, em operação normal. A justificativa deste contrato se deve a que a Companhia não
tem estrutura administrativa e financeira própria, a qual deverá ser desenvolvida ao longo
da implantação do projeto.
O Contrato de Construção
A Companhia está em fase final de contratação de uma empresa especializada para
construir os adutores e a Estação de Tratamento de Esgoto. Trata-se de um contrato de EPC
(Engineering, Procurement and Construccion), ou seja, um contrato de engenharia,
fornecimento e construção.
A empresa EPCista, terá como escopo:
-

a escolha da melhor tecnologia para o empreendimento, a seu critério;

-

o projeto executivo final das instalações da ETE;

-

a escolha e fornecimento dos equipamentos da ETE;

-

a construção dos adutores e da ETE;

-

a posta-em-marcha e operação, sob sua supervisão, por 180 dias, de todas as
instalações, comprovando o atendimento de todas as exigências contratuais,
quando então, as instalações serão recebidas em definitivo;

-

o EPCista garantirá, no contrato:
o prazo fixo;
o preço fixo;
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o custo operacional máximo fixado. Neste item, durante o período de 180
dias de provas das instalações, se o custo operacional do sistema
ultrapassar o custo contratual, o contrato de EPC estipulará que a
diferença a maior, por todo o período restante da concessão, será
convertido a valor presente e este será o valor da multa contratual a ser
paga pelo contratado;
-

O EPCista apresentará garantias contratuais obrigatórias quanto aos itens acima
observados.
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11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

Em função das características da atividade da companhia, não há comentários a serem
feitos sobre os processos de comercialização, distribuição, mercados e exportação.
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11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

Conforme já comentado em outras áreas deste informativo, a Companhia não têm
concorrentes, uma vez que possui contrato de concessão de serviços e obra pública firmado
com a Prefeitura Municipal de Salto – SP em 05 de dezembro de 1996, para a implantação
e operação dos serviços municipais de coleta, tratamento e destino dos esgotos sanitários do
Município de Salto – SP.
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12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS

NÃO HÁ PATENTES, MARCAS COMERCIAIS OU FRANQUIAS, RELACIONADAS
COM O NOME OU A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA SOCIEDADE.
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14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
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POR
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1. PRINCÍPIOS DA EMISSÃO DE TÍTULOS
2. SÍNTESE DESTA ANÁLISE
3. PARÂMETROS DA EMISSÃO DOS TÍTULOS
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO
INVESTIMENTO NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA

SANESALTO

1. PRINCÍPIOS DA EMISSÃO DE
TÍTULOS



A

SANESALTO

S.A.

– SANESALTO

é

uma

sociedade de propósito exclusivo, estruturada
para explorar a concessão dos serviços de coleta
e tratamento de esgotos na cidade de Salto (SP),
sob concessão da Prefeitura Municipal.
A SANESALTO está na fase de implantação da
planta

de

tratamento,

que

demanda

investimentos. Para fortalecer sua capacidade
de investimento e terminar a implantação, a
SANESALTO faz a emissão de títulos corporativos,

objeto desta análise, com o propósito de captar
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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recursos para concluir as instalações requeridas
e aí iniciar o ciclo de cobrança de tarifas dos
usuários do sistema.


A SANESALTO, como empresa de propósito
exclusivo e como é exigido no contrato de
concessão, não pode explorar qualquer outra
atividade econômica, de forma que esta emissão
se enquadra no princípio geral de estruturação
de um project-finance, sendo os recursos
captados exclusivamente para implantar o
projeto,

que,

operando,

deverá

produzir

recursos livres no montante suficiente para
pagar as responsabilidades com os títulos
emitidos, mantida uma reserva de segurança,
que deverá traduzir um certo grau de conforto
para o investidor e que se deve se refletir na(s)
nota(s) de rating conferida(s) à emissão por
agência(s) especializada(s).


Como os recursos são tomados pela SANESALTO
na fase de implantação, a sociedade procura
construir um arcabouço de garantias para que
esses recursos resultem nas instalações prontas
e operando, capazes de gerar renda. De outra
forma, o investimento nos títulos teria um risco
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elevado, porque a geração de caixa para
pagamento das obrigações assumidas está
vinculada à exploração plena da concessão1.


1

Os títulos emitidos são debêntures simples,

O Prospecto da emissão contém um capítulo que trata
exclusivamente dos riscos do investimento.
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subordinadas, destinadas à distribuição pública
após a autorização da CVM.


O capital dos acionistas controladores da
sociedade, necessário para completar o funding
da

operação,

expressivamente

ingressou
através

na
da

companhia
subscrição

e

integralização de títulos de uma emissão
privada, citada adiante nesta análise, quando
mostramos o conjunto das obrigações da
SANESALTO. Esses

títulos

também

são

debêntures simples e subordinadas, que são
formatados para receber renda e amortização
depois de satisfeitas as obrigações com os
títulos destinados à distribuição pública.
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111

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

6

2. SÍNTESE
DESTA ANÁLISE

Esta análise explora a qualidade dos títulos de
investimento emitidos pela

SANESALTO,

com o objetivo

de completar o funding da implantação física
necessária para cumprir com o contrato de exploração
dos serviços de coleta e tratamento de esgotos da
cidade de Salto-SP.
Essa análise de qualidade oferece indicadores, que
informam o investidor nos títulos sobre renda e efeitos
de riscos no investimento. Para tratar da renda, basta
descrever o formato dos títulos. Para tratar dos
riscos, entretanto, o conjunto das informações é mais
complexo, porque deve ilustrar o investidor sobre a
capacidade e conforto que o fluxo de caixa esperado
da

SANESALTO

apresenta, relativamente às obrigações

de pagamento constituídas através da colocação dos
títulos.
A

SANESALTO

emite uma única série de títulos, no

volume total de R$ 36.000 mil, valor base no mês de
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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junho de 2004.
Esses títulos pagam aos investidores juros mensais e
são amortizados em tranches anuais, segundo um
fluxo mostrado adiante nesta análise (ANEXO ao final).
Os juros são calculados mensalmente sobre o valor de
face dos títulos, ajustado segundo a variação do IGP-M,
aplicada, de forma discreta, em ciclos de 12
meses2. As amortizações são em ciclos de 12 meses,
justamente para que possam ser pagas com ajuste
integral conforme a variação do IGP-M.
Considerando a remuneração prevista e o sistema de
amortização, a taxa de retorno esperada para o
investimento nos títulos é de 11,0879% equivalente
ano, efetiva, acima do

IGP-M.

Essa taxa de retorno

tem seu cálculo afetado pela expectativa de inflação
média anual no ciclo de vida do título e esse valor está
preso a uma expectativa média de inflação, pelo IGP-M,
de 6,20% ano no ciclo de vida do título, com uma
evolução anual (ano calendário) mostrada mais
adiante3. Adotada a curva de inflação citada, essa taxa

2

Essa é uma exigência legal, no Brasil.

3

Adiante, nesta analise, é discutida a distorção desta taxa de
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de

retorno

equivalerá

à

taxa

de

18,5030%

equivalente ano, nominal em Reais.

retorno esperada, fazendo-se flutuar a taxa de inflação.
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2.1.

ROTEIRO DA ANÁLISE
Esta análise segue o roteiro:
trabalha com os parâmetros

CAPÍTULO 3

da emissão dos títulos, mostrando sua estrutura
e

seus

indicadores

de

rentabilidade

e

sustentação.
ilustra

CAPÍTULO 4

o

cenário

para

construção do fluxo de caixa da SANESALTO em
operação e projeta o fluxo de caixa da SANESALTO
com a inclusão dos movimentos dos títulos,
mostrando, inclusive, as reservas de segurança
que

estão

programadas

no

sentido

da

constituição de fundos para o pagamento das
obrigações

com

os

títulos. Trata

dos

indicadores de sustentação do fluxo de caixa da
SANESALTO,

para mostrar a segurança do

investimento nos títulos, quanto aos riscos de
default. Mostra

ainda

os

riscos

do

investimento nos títulos, no conceito de default
da SANESALTO , com a indicação da flutuação
dos índices de segurança, medidos no fluxo de
caixa da

SANESALTO,

utilizando cenários de

comportamento estressados, relativamente ao
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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cenário referencial adotado nesta análise.
analisa

CAPÍTULO 5

os

riscos

de

flutuação da taxa de retorno do investimento
nos títulos em funções de distorções no cenário
econômico.

2.2.

MOEDA DA ANÁLISE

Todos os dados dos cenários utilizados na análise
foram recebidos da

SANESALTO,

são da sua

responsabilidade e estão na base de abril de 2004.
Como a data base da emissão dos títulos é junho de
2004, essa referência de moeda apresenta uma margem
de segurança adicional implícita na análise, pois as
tarifas que produzem a receita esperada na SANESALTO
estão calculadas com atraso de reajuste de dois meses
em relação à moeda da emissão.
A imposição de usar, numa análise de largo horizonte,
uma moeda base de referência é da boa técnica de
análise, na medida em que a leitura dos cenários, dos
parâmetros de comportamento e desempenho e dos
indicadores não fica distorcida por expectativas de
comportamento

da

inflação

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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monitoramento. Assim, os valores desta análise, por
estarem referidos a uma base, não representam o
montante das transações financeiras esperadas nesse
horizonte, mas o poder de compra de cada transação,
relacionado à base, tendo como deflator o IGP-M.
Essa hipótese, de outro lado, está associada à premissa
necessária de que é sustentável se admitir que as
contas de receitas e despesas flutuam, em ciclo de ano,
acompanhando a evolução do IGP-M.
As receitas espelhadas nos cálculos desta análise já
contemplam uma perda implícita, relativamente à
moeda da base, ou ao comportamento da inflação,
porque seu sistema de reajuste contempla aplicações
discretas a cada ciclo de ano.
Mesmo assim, caso ocorra um descolamento das
receitas contra as despesas, relativamente à variação do
IGP-M,

o fluxo de recursos livres será mais forte do que

o traçado nesta análise e, na hipótese inversa, mais
frágil.
Impactos de descolamentos em contas de despesas
muito concentradas, numa atividade capital intensivo,
que apresenta uma grande margem operacional como
ocorre na SANESALTO, podem ser controlados através
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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de procedimentos gerenciais, de forma que é lícito
admitir a hipótese de equilíbrio em torno do

IGP-M,

que ocorrerá, seja porque as contas assim se
comportam, seja porque os sistemas gerenciais tendem
a promover seu ajuste, caso descolamentos venham a
ocorrer.
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3. PARÂMETROS DA
EMISSÃO DOS TÍTULOS

Os títulos corporativos de emissão da

SANESALTO

são

debêntures subordinadas emitidas em uma única série,
para integralização a vista no ato da subscrição.
Os títulos têm seu valor de face corrigido segundo a
variação do

IGP-M,

a cada ciclo de 12 meses, contados

desde a data da emissão. Pagam juros mensais sobre
o valor de face e são amortizados em parcelas anuais a
partir do terceiro ano da sua emissão, segundo um
fluxo indicado adiante.
No quadroT1 indicamos o patamar de juros mensais e a
curva de amortização anual. Para pagamento das
responsabilidades com juros e amortização, a escritura
de emissão dos títulos prevê a constituição de contas
de reserva, na qual são acumulados os fundos
necessários para pagar o fluxo das obrigações com
antecedência.
Como os juros são pagos sobre o valor de face
ajustado e este sofre reajuste em ciclos anuais, dentro
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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de cada ciclo de 12 meses a parcela de juros é
constante em Reais, de forma que a taxa efetiva do
investimento nos títulos é menor que a taxa de juros
implícita4, a depender da taxa de inflação (variação do
IGP-M)

que venha a ocorrer no horizonte da vida do

título. A taxa de inflação só afeta o pagamento das
parcelas de juros, porque as amortizações, que estão
programadas para ocorrer em ciclos de 12 meses,
recebem a totalidade do ajuste segundo a variação do
IGP-M.

No

quadroT2

mostramos o cenário utilizado para

balizar a inflação, pelo

IGP-M,

no horizonte desta

análise. Esse cenário é usado para medir, em moeda
da base, o valor efetivo dos juros recebidos dentro de
cada mês de cada ciclo anual, nos quais o valor de face
permanece estabilizado, como também para calcular os
fatores de perda implícita na receita da SANESALTO, pela
razão de que as tarifas são ajustadas a cada ciclo de 12
meses.
Como se vê no quadroT3, para a taxa média de inflação
de 6,2% ano, na curva de inflação mostrada no

4

Designamos como taxa de juros implícita, a taxa referida na
escritura de emissão, equivalente a 0,91125% mês.
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quadroT2,

a taxa de juros implícita, de 0,91125% mês

(que equivale a 11,50% ano), devido às perdas
inflacionárias, acaba se transformando numa taxa de
retorno efetiva, acima do

IGP-M,

de 11,0879%

equivalente anual.
Essa taxa de retorno, no conceito efetivo, acima do
IGP-M,

poderá oscilar, com 90% de probabilidade, no

intervalo entre [ 11,0478%  11,0585% ], caso a curva
das taxas de inflação no horizonte seja distorcida no
intervalo

de

[ +2 pontos percentuais  -1 ponto percentual ].
Considerando a curva de inflação arbitrada, a taxa
nominal de retorno esperada para o investimento nos
títulos

de

emissão

de

SANESALTO

será

de

18,5030% equivalente anual em Reais.
No

gráficoT4,

vemos

uma

consolidação

dos

pagamentos mensais relativos a juros e amortizações
em regime de ano calendário, com indicação da curva
de formação da taxa de retorno do investimento nos
títulos.
No gráficoT5, mostramos, para o investidor nos títulos,
em regime mensal, a curva de recuperação da
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capacidade de investimento à taxa de retorno esperada,
a curva de devolução do investimento (em moeda
estável) e a curva de formação da taxa de
retorno. Dessas curvas podemos concluir pelo
payback do investimento, que se verifica dentro do
mês 60 e pelo índice duration à taxa de retorno,
equivalente a 43 meses.
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quadro T1

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
[ valores em R$mil junho 2004 ]
VOLUME DA EMISSÃO

36.000

AJUSTE DO
VALOR DE FACE

a cada ciclo de um ano, contado da
data base da emissão ( 1 de junho de 2004 ),
conforme a variação do IGP-M no ciclo

JUROS

pagos mensalmente, sobre o valor
de face ajustado, à taxa de
taxa equivalente anual de juros

AMORTIZAÇÃO

NOTA:

em seis parcelas anuais:
1 junho, 2006
1 junho, 2007
1 junho, 2008
1 junho, 2009
1 junho, 2010
1 junho, 2011

0,91125%
11,50%

15%
15%
15%
15%
20%
20%

as amortizações incidem sobre o valor de face dos títulos, atualizado
segundo a variação do IGP-M.
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quadro T2

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
ARBITRAGEM DO CENÁRIO DE INFLAÇÃO
IMPACTO INFLACIONÁRIO NAS RECEITAS E
PERDAS IMPLÍCITAS NA TAXA DE JUROS DOS TÍTULOS

calendário

sequencial
dos títulos

taxa de
inflação
média

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
média do
ciclo

1
1/2
2/3
3/3
4/5
5/6
6/7
7/8
8/9

% ano
8,0%
7,0%
6,5%
6,5%
6,0%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%

ANO

NOTA:

fator de
perda
inflacionária
nas Receitas
0,9594
0,9641
0,9666
0,9666
0,9690
0,9715
0,9715
0,9715
0,9715

6,20%

sendo i a taxa de inflação mensal
em cada ano, o fator de perda
inflacionária nas receitas equivale
12
1
a (1 + i) −12
, sendo i = [12 (1 + I)]− 1,
12 ⋅ i ⋅ (1 + i)
para I=taxa de inflação média,
em % ano, como consta do
quadro.

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]

124

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

19

quadro T3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
INDICADORES DA RENTABILIDADE DOS TÍTULOS
valores conforme indicado
FLUXO DOS RECURSOS
DO INVESTIDOR
ANO

sequencial
dos títulos
1
2
3
4
5
6
7
8

calendário
DE

ATÉ

2-jun-04
2-jun-05
2-jun-06
2-jun-07
2-jun-08
2-jun-09
2-jun-10
2-jun-11

1-jun-05
1-jun-06
1-jun-07
1-jun-08
1-jun-09
1-jun-10
1-jun-11
1-jun-12

TOTAL

TAXA DE RETORNO
DO INVESTIDOR

duration
do investimento

prazo de imobilização
do investimento

payback
do investimento

NOTAS:

JUROS RECEBIDOS

AMORTIZAÇÃO

TOTAL DO RETORNO (*)

MENSALMENTE NO ANO

NAS DATAS DEFINIDAS

RESPEITANDO O FLUXO

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

3.937
4.235
3.844
3.372
2.816
2.167
1.143
-

3.780
3.798
3.234
2.665
2.099
1.530
765
-

6.204
6.608
7.023
7.430
10.452
11.026
-

5.400
5.400
5.400
5.400
7.200
7.200
-

3.937
10.439
10.452
10.395
10.246
12.619
12.169
-

3.780
9.198
8.634
8.065
7.499
8.730
7.965
-

20.371

17.871

48.743

36.000

70.257

53.871

taxa média anual, efetiva acima do IGP-M
na curva de inflação arbitrada = TRRe

11,0879%

taxa média anual, nominal em Reais
na curva de inflação arbitrada = TRRn

18,5030%

prazo médio de remuneração do investimento
à taxa média anual de TRRe

43 meses

prazo médio de imobilização do
valor do investimento, nos títulos

34 meses

prazo para devolução ao investidor da
60 meses
capacidade de investimento imobilizada nos títulos
(*) Este fluxo não pode ser usado para cálculo de taxas de retorno,
porque acumula os valores de juros recebidos no ano para o final do ciclo.
O cálculo usando este fluxo promove um êrro aproximado de
53 pontos base em TRRe e 91 pontos base em TRRn

1. juros nominais: a cada ciclo anual são pagas 12 parcelas de juros,

uma a
cada mês, todas iguais em reais nominais, a primeira no dia 1 de
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julho de cada ciclo (ou no primeiro dia útil). O valor da parcela de
cada ciclo é calculado pelo valor nominal da debênture do dia 1 de
junho do ano de início de cada ciclo de 12 meses. Por exemplo,
todas as parcelas, de 1 de julho de 2006 até 1 de junho de 2007 (12
parcelas) são iguais à aplicação da taxa implícita de juros (0,91125%)
sobre o valor das debêntures depois do ajuste pelo IGP-M de 1 de
junho de 2006 e da amortização de 15% do valor de face que
ocorrerá em 1 de junho de 2006.
2. valor nominal da amortização: cada amortização é feita na
proporção definida do valor de face, ajustada pela variação do IGP-M
desde 1 de junho de 2004 até a data da amortização,
compreendendo ciclos inteiros de 12 meses. Os cálculos dos
valores neste quadroT3 levam em conta a expectativa de taxa de
inflação (variação do IGP-M) descrita no quadroT2.
de um investimento é calculada segundo a expressão

3. duration:
n

k
∑ (1 + TRR

R

1

INV

e

)k

⋅k

, onde

INV=valor

do investimento, que neste caso é

o valor da emissão; k é um contador de tempo, que neste caso é
representado por uma seqüência de meses, sendo o mês 1 o
seguinte ao da emissão; n é o número de meses até o final da
emissão, que neste caso é 84; Rk é o valor, em moeda da base, de
cada retorno do investimento, a cada mês k, que neste caso é a soma
de juros e amortização que o investidor nos títulos receberá a cada
mês. A taxa TRRe é a taxa de retorno do investimento, que neste
caso é a taxa efetiva TRRe mostrada no quadro. Quando um
investimento é devolvido segundo um fluxo de retorno, com é o
caso destes títulos, uma parte do montante investido foi aplicado
somente até o momento do primeiro retorno (mês 1) à taxa TRRe,
uma outra parte até o segundo e, assim,sucessivamente. duration
mostra o prazo médio no qual o total do investimento se manteve
rendendo à taxa TRRe.
4. prazo de imobilização: de um investimento é calculado segundo
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pb

a expressão

∑Rk ⋅k
1

INV

, onde pb é a data de payback. Significa quanto

tempo, em média, a totalidade dos recursos aplicados esteve
imobilizada no investimento.
5. payback:

de um investimento é a data

pb

em que a equação

pb

INV =

∑Rk estará satisfeita.

Indica quanto tempo tarda para que o

1

investidor, através do fluxo do retorno, retome a capacidade de
investimento que tinha ao aplicar INV.
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gráfico T4
CURVA DO RECEBIMENTO DOS JUROS
E DAS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DOS TÍTULOS
E CURVA FORMAÇÃO DE TRRe

12.000

24%
juros

11.000

22%

amortização do título

20%

9.000

18%

8.000

16%

7.000

14%

6.000

12%

5.000

10%

4.000

8%

3.000

6%

2.000

4%

1.000

2%

0

0%
2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

ano calendário
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gráfico T5
CURVAS MOSTRANDO A VELOCIDADE
DA DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO
E CURVA FORMAÇÃO DE TRRe
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formação da taxa de retorno TRRe

95%

19%

90%

18%
velocidade de recuperação da
capacidade de investimento, medida à
taxa TRRe

velocidade de recuperação da capacidade de investimento
velocidade da devolução do investimento

80%

17%
16%

velocidade da devolução do
investimento nos títulos
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15%
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14%

65%

13%

60%

12%

55%

11%
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9%

40%
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7%

30%
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4. AMBIENTE DA SANESALTO
COM CAPTAÇÃO
DOS TÍTULOS

4.1.

POPULAÇÃO E GERAÇÃO DE RECEITA
OPERACIONAL NA SANESALTO

Traçamos um cenário para a formação da receita
operacional, baseado em dados fornecidos pela
SANESALTO, seja quanto à população de Salto, como

quanto ao volume de coleta que será tarifado5. O
gráficoC1

ilustra o crescimento populacional e o

quadroC2

os demais padrões de comportamento

arbitrado para se concluir sobre a capacidade de
geração de receitas.

5

O contrato de concessão define o volume mínimo de coleta
como uma informação gerada e garantida pela Prefeitura
Municipal. Caso o volume observado na operação seja
menor, a Prefeitura rediscutirá o equilíbrio econômico do
contrato, cujo impacto para a SANESALTO será
necessariamente, um aumento de tarifas, já que o
investimento estará inteiramente aplicado, tendo em vista o
volume que consta do contrato de concessão, replicado
nesta análise.
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gráfico C1
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO EM SALTO
SEGUNDO CENÁRIO DA SANESALTO

160.000

3,4%
população em Salto ( 2001 - 2004 )
3,2%

projeção da população em Salto ( 2005 - 2020 )
variação para o ano anterior
150.000

3,0%

2,8%

140.000

2,6%

2,4%

130.000

2,2%

2,0%

120.000

1,8%

1,6%

110.000

1,4%
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quadro C2

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - DOMICÍLIOS ATENDIDOS, TARIFAS E RECEITA OPERACIONAL
COMPORTAMENTO ARBITRADO
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

DOMICÍLIOS atendidos

população (habitantes)
evolução anual arbitrada
ligações domiciliares

2005

produção / habitante
(m3 / mês em média)
tarifa
abril 2004

volume anual produzido
evolução anual arbitrada
tarifa
abril 2004

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

fonte - RAP-CETESB
114.880
117.994
121.092
124.161
127.205
130.221
133.193
136.129
2,711%
2,626%
2,535%
2,452%
2,371%
2,283%
2,205%
fator de conversão homogêneo = 3,70 habitantes por domicílio atendido
31.048
31.890
32.727
33.557
34.379
35.194
35.998
36.791

PARÂMETROS médios mensais

LIGAÇÕES INDUSTRIAIS

ANO

programa SaneSalto
6,00

6,00

6,00

6,00

5,94

5,85

5,73

5,70

94.247
95.482
95.637
95.792
0,166%
1,311%
0,163%
0,163%
R$ 0,826 por m3 produzido

96.415
0,651%

96.727
0,324%

13.295

13.631

13.824

13.937

13.963

14.195

3,34%

3,34%

3,10%

2,85%

2,85%

2,85%

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

R$ 1,516 por m3 produzido
fonte - RAP-CETESB
93.936
94.091
0,166%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

programa SanSalto sem perda inflacionária
6.308
12.957
sem perda inflacionária
4,06%
fator de perda inflacionária
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3,59%

programa SanSalto com perda inflacionária
6.051
12.491
com perda inflacionária
somente
2o.
semestre

Neste quadroC2:


população é dado referencial para a receita e o
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número de ligações domiciliares é informação
secundária utilizada pela SANESALTO para analisar
custos operacionais e investimentos;


produção por habitante é dado estatístico da
SANESALTO e a tarifa é aquela do contrato de

concessão, ajustada segundo as regras do
contrato para a data base da análise (abril de
2004);


o número de ligações industriais é projeção da
SANESALTO, bem como a tarifa é a contratual

ajustada;


com estes elementos, atingimos a receita
operacional bruta esperada e, com a expectativa
da curva de inflação, podemos calcular a perda
implícita em moeda da base da receita,
resultando no dado básico para introduzir na
expectativa de fluxo de caixa da SANESALTO em
operação.

A receita operacional, lançada em ciclo anual, como
nesta análise, não é afetada de forma expressiva por
inadimplências, porque o contrato de concessão
transfere

parte

do

risco
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Municipal. A regra de transferência é a seguinte:
[i] -

a conta de serviços de água e esgotos é

unificada e é cobrada pela SANESALTO;
[ii] -

para o domicílio inadimplente, como elemento

de pressão, a SANESALTO, desde que autorizada pela
Prefeitura Municipal, pode promover o corte da água
do domicílio e
[iii] - caso a água não seja cortada, o débito do
domicílio é lançado contra a parte da receita da
cobrança que cabe à Prefeitura Municipal6.

4.2.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS
COM A COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS

O quadroF1 ilustra o montante de recursos necessários
para

fazer

os

investimentos

na

implantação,

cumprindo o contrato da concessão.
Os investimentos na implantação têm seus valores
6

Desta forma, admite-se que pequenas inadimplências
ocorram por pequenos ciclos. De outro lado, caso a
Prefeitura Municipal autorize cortes de água e a
inadimplência se torne elevada mesmo assim, a SANESALTO
se valerá da quebra do equilíbrio econômico do contrato,
para exigir reparação da Prefeitura, uma vez que o volume
da coleta de esgotos tarifada cairá abaixo do volume
mínimo garantido pela Prefeitura. Notar que, nesta análise,
a receita operacional está estimada a partir desse volume
mínimo.
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definidos através de contratos firmes. Desta forma, a
SANESALTO

estima

uma

margem

de

segurança

relativamente pequena para o montante previsto de
investimento, como se vê no quadroF1.
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quadro F1

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM 2004
[ valores em R$mil abril 2004 ]
INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO
CONTA

25.330

Investimentos e Custos Pré-Operacionais aplicados antes da emissão
Desapropriações a Serem Efetuadas
Obras e Equipamentos a Implantar
Supervisão da Implantação
Despesas não Orçadas e Margem de Segurança
Capital de Giro Operacional

957
380
19.450
3.043
500
1.000

A equação de fundos prevista pela SANESALTO para
cumprir com esse programa de investimentos está
descrita no quadroF2.
Para uma captação de R$ 36.000 mil, já se admite, por
reserva de segurança, que os juros devidos no primeiro
ano (2004) ficarão reservados em contas de aplicação
de maior liquidez.
Assim, considerando esta reserva e os custos da
estruturação e da colocação dos títulos, estimados no
patamar de 2% e 5,5% do valor captado, a

SANESALTO

terá recursos livres no montante de R$ 31.410 mil
para aplicar nos seus investimentos e para fazer
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reservas de caixa, inclusive para sustentar posições
futuras de reserva de segurança com relação às
obrigações com os próprios títulos.
quadro F2

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
BALANÇO DO USO DE FUNDOS DA EMISSÃO EM 2004
[ valores em R$mil abril 2004 ]
CONTA
EMISSÃO PROGRAMADA
CONTAS DA ESTRUTURAÇÃO DA EMISSÃO
CONTAS DA COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS
JUROS NO ANO DE 2004
RECURSOS LIVRES DA EMISSÃO PROGRAMADA

2,0%
5,5%

INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO
INVESTIMENTOS COBERTOS COM OS TÍTULOS PRIVADOS
RESERVAS DE SEGURANÇA E CAPITAL DE GIRO

Como já citado, os recursos dos acionistas ingressaram
na sociedade, grande parte, através da integralização de
uma série privada de títulos. Assim, consideradas as
contas da implantação, as contas da emissão e o
encaixe dos recursos captados com a colocação dos
títulos desta emissão em análise e da emissão privada,
resta uma margem de recursos de R$ 10.080 mil,
destinados a fazer reserva de segurança e capital de
giro adicional para a sociedade.
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CONTAS DE DESPESAS OPERACIONAIS
E CONTAS DE ENCARGOS

4.3.


O

quadroC3

SANESALTO

mostra o cenário arbitrado pela

para suas despesas operacionais no

horizonte do ciclo de vida dos títulos.
quadro C3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
CONTAS OPERACIONAIS NO HORIZONTE 2004-2012
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

DESPESAS DA OPERAÇÃO
CONTA

Iss Sobre a Receita
Operacional
5,0%
Custo Operacional Garantido
. R$ abril 2004 / m3
. Total
Conta de Gerenciamento
e Controle (Macrologística)
Cobrança das
Contas de Serviço

2005

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

1.486

3.052

3.223

3.304

3.355

3.387

3.400

3.550

303

625

643

659

670

677

679

690

0,23
963

0,23
1.976

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
2.116
2.169
2.200
2.217
2.222
2,00% da Receita Operacional Bruta
250
257
264
268
271
272
R$ 1,50 / conta cobrada * 35,0% devido por SaneSalto
( o saldo da conta de cobrança é pago pela Prefeitura Municipal )
201
207
212
217
222
227

0,25
2.352

122

98

NOTA:

ANO

Para segurança da análise, as contas proporcionais à Receita
Operacional
(ISS e Conta de Gerenciamento e Controle) estão calculadas com
arredondamento para cima, a favor da segurança.
O plano de contas das despesas operacionais é
concentrado em poucas rubricas, como mostra o
quadroC3,

porque a operação tem custo garantido pela
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empresa

que

implantará

a

instalação

de

tratamento. Desvios de custo operacional serão
pagos pela implantadora num ciclo de 20 anos.
Com respeito ao custo de cobrança das contas de
serviço de água e esgoto (A&E), o contrato de
concessão rege que 35% do custo do serviço da
cobrança será responsabilidade da SANESALTO. Esse
serviço refere-se ao processamento das contas únicas
de A&E pelo Banco que será escolhido para centralizar
a receita. Essas contas únicas cobram os serviços de
água prestados pela Prefeitura Municipal e de coleta de
esgoto, de responsabilidade da SANESALTO e a divisão
acordada dos custos dos serviços bancários regra que
35% deverão ser pagos pela SANESALTO.



Os encargos e impostos de responsabilidade da

SANESALTO, envolvendo Pis, Cofins, Imposto de Renda

e Contribuição Social sobre o Lucro são arbitrados
seguindo os parâmetros mostrados no quadroC4.
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quadro C4

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - ENCARGOS E IMPOSTOS (arbitragem)
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

BASE PARA APROPRIAÇÃO
DE PIS E COFINS

+Receita Operacional
-Custos da Operação
-Juros da Emissão
-Juros dos Ttítulos Privados
-Depreciação

4.868

10.064

10.270

10.530

10.710

10.829

10.844

10.930

6.051
(1.183)
-

12.491
(2.427)
-

12.850
(2.580)
-

13.175
(2.645)
-

13.395
(2.685)
-

13.539
(2.710)
-

13.565
(2.721)
-

13.790
(2.860)
-

-

2.727

3.434

4.196

4.898

5.653

5.886

7.964

6.051
(1.183)
(3.789)
(303)
(1.266)
(752)

12.491
(2.427)
(3.516)
(1.000)
(1.266)
(1.555)

12.850
(2.580)
(2.950)
(1.028)
(1.266)
(1.592)

13.175
(2.645)
(2.382)
(1.054)
(1.266)
(1.632)

13.395
(2.685)
(1.815)
(1.072)
(1.266)
(1.659)

13.539
(2.710)
(1.148)
(1.084)
(1.266)
(1.678)

13.565
(2.721)
(383)
(1.628)
(1.266)
(1.681)

13.790
(2.860)
(1.266)
(1.700)

173
800
1.049
377

176
813
1.224
440

178
823
1.413
508

178
824
1.471
529

180
830
1.991
716

BASE PARA APROPRIAÇÃO
DE IRENDA E CSOCIAL

+Receita Operacional
-Custos da Operação
-Juros da Emissão
-Juros dos Ttítulos Privados
-Depreciação
-( Pis + Cofins + Iss )

1,65%
7,60%
25,00%
9,00%

Pis
Cofins
IRenda
Csocial

NOTAS:

80
369
-

166
764
681
245

169
780
858
309

1. Neste quadro, a conta Custos da Operação só compreende parte
das
contas de Despesas da Operação referidas no quadroC3: Custo
Operacional Garantido, Conta de Gerenciamento e Controle e
Cobrança das Contas de Serviço.
2. Neste quadro e daqui em diante, os fluxos de Juros da Emissão
estão referidos para cada ano calendário e não para cada ano inteiro
da emissão. Desta forma, os valores em moeda da base não
coincidem com os valores apresentados nos anos 1, 2 e assim por
diante, constantes do quadroT3.
3. A conta de Amortização das debêntures não compreende a base de
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cálculo para encargos, que é o que se mostra nesses
quadro. Adiante, nos fluxos de caixa, a conta passará a figurar.


As contas relacionadas com os títulos da emissão

privada são pagas após a liquidação das obrigações
com os títulos da emissão para distribuição pública,
objeto desta análise. Todavia, como a renda variável
dos títulos privados é creditada no ciclo, há que se
considerar no fluxo de caixa da SANESALTO o impacto
do recolhimento na fonte dos 20% de encargos que
têm os detentores desses títulos, mesmo sobre rendas
creditadas.
No

quadroC5

indicamos os parâmetros da emissão de

títulos privados e no

quadroC6

está a imagem do

impacto do pagamento do imposto de renda relativo
ao crédito dos juros para os detentores dos títulos no
ciclo [ 2005-2011 ].
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quadro C5

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DE TÍTULOS PRIVADOS DE RENDA VARIÁVEL
[ valores em R$mil abril 2004 ]
VOLUME DA EMISSÃO

4.000

AJUSTE DO
VALOR DE FACE

a cada ciclo de um ano, contado da
data base da emissão ( 2 de maio de 2004 ),
conforme a variação do IGP-M no ciclo

JUROS

[i]. variáveis, creditados em datas definidas
e pagos em datas definidas
[ii]. juros calculados pela aplicação de taxas variáveis
à Receita Operacional Bruta produzida na operação

DATAS DE CRÉDITO
DOS JUROS E TAXA
APLICADA SOBRE ROP

2
2
2
2
2
2
2

maio, 2005
maio, 2006
maio, 2007
maio, 2008
maio, 2009
maio, 2010
maio, 2011

5%
8%
8%
8%
8%
8%
12%

PAGAMENTO DE
AMORTIZAÇÃO E JUROS

2 maio, 2012
2 maio, 2013

50%
50%
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quadro C6
Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - BASE PARA CÁLCULO DOS
PAGAMENTOS RELACIONADOS COM TÍTULOS PRIVADOS
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

RECEITA OPERACIONAL

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

ANO

2013

6.051

12.491

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

14.018

303
5,0%

1.000
8,0%

1.028
8,0%

1.054
8,0%

1.072
8,0%

1.084
8,0%

1.628
12,0%

(2.867)
(2.000)

(2.868)
(2.000)

(61)

(200)

(206)

(211)

(215)

(217)

(326)

-

-

CRÉDITOS DEVIDOS
AOS TÍTULOS PRIVADOS

Juros Variávieis Creditados
taxa sobre RODi
Juros Variáveis a Pagar
Amortizações a pagar
Recolhimento de IRFonte
sobre o crédito de Juros

4.4.

FLUXO DE CAIXA ESPERADO

Considerados os movimentos mostrados nos quadros
deste capítulo e as obrigações assumidas pela
SANESALTO com a emissão de títulos, sintetizamos, no
quadroF3,

o fluxo de caixa esperado na sociedade no

horizonte do ciclo de vida dos títulos.
Neste quadroF3:


as contas de receita são as estimadas no
quadroC2;



as contas de despesas operacionais são as do
quadroC3;
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quadro F3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DE CAIXA ESPERADO
CONSIDERANDO OS IMPACTOS DA EMISSÃO PROGRAMADA
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

+ SALDO DE CAIXA

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

10.080

DA EMISSÃO
+ RECEITA OPERACIONAL

com perda inflacionária

6.051

12.491

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

(8.485)
(963)
(122)
(98)

(14.024)
(1.976)
(250)
(201)

(13.895)
(2.116)
(257)
(207)

(13.696)
(2.169)
(264)
(212)

(14.338)
(2.200)
(268)
(217)

(14.874)
(2.217)
(271)
(222)

(10.711)
(2.222)
(272)
(227)

(12.134)
(2.352)
(276)
(232)

(3.789)
(2.700)

(3.516)
(5.400)

(2.950)
(5.400)

(2.382)
(5.400)

(1.815)
(6.300)

(1.148)
(7.200)

(383)
(3.600)

-

(61)
(303)
(80)
(369)
-

(200)
(625)
(166)
(764)
(681)
(245)

(206)
(643)
(169)
(780)
(858)
(309)

(211)
(659)
(173)
(800)
(1.049)
(377)

(215)
(670)
(176)
(813)
(1.224)
(440)

(217)
(677)
(178)
(823)
(1.413)
(508)

(326)
(679)
(178)
(824)
(1.471)
(529)

(2.867)
(2.000)
(690)
(180)
(830)
(1.991)
(716)

(521)

(943)

(1.335)

2.854

1.656

- DESPESAS OPERACIONAIS
E AMORTIZAÇÕES

Custo Operacional Garantido
Conta de Gerenciamento
Cobrança das Contas
Títulos da Distribuição Pública
Juros da Emissão (a )
Amortização dos Títulos (b )
Títulos Privados
IRFonte
Juros
Amortização
Iss
Pis
Cofins
IRenda
Csocial
=MOVIMENTOS DE CAIXA

7.646

(1.533)

(1.045)

FLUXO DE CAIXA ESPERADO

7.646
2.269
2.269

6.113
2.269

5.068
2.269

RECURSOS DE RESERVA
FLUXO DA RESERVA -

fl R

4.547
2.269

3.604
2.269

2.269
2.269

5.123
2.269

6.779
2.269

1,291

1,279

1,271

1,569

-

relativo às obrigações da emissão

FATOR DE SEGURANÇA-FS

=(flR+a+b)/ (a+b)

1,349

Recursos Disponíveis frente

1,254

1,271

às Obrigações com os Títulos
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os fluxos devidos aos títulos da distribuição
pública (juros e amortização) são extraídos do
quadroT3

e as contas relacionadas com os títulos

privados do

quadroC6.

Notar que no

quadroT3

os valores de juros e amortização estão
somados por ano inteiro da emissão e neste
quadro estão somados por ano calendário, de
forma que os valores daquele quadro estão aqui
redistribuídos;


a conta de

ISS

figura no

quadroC3

e as contas

dos demais tributos no quadroC4 e


do conjunto dessas contas, calculam-se os
movimentos de caixa esperados no ciclo, em
regime anual, e o fluxo de caixa, que, segundo
esta análise, se arbitra estabilizado no ciclo.

4.5.

RESERVA DE SEGURANÇA

Para aumentar a segurança do investimento nos
títulos, faz-se a imposição de constituição de uma
reserva de segurança no ambiente da SANESALTO. Essa
reserva é calibrada de forma que, considerando os
movimentos expressos segundo os parâmetros do
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cenário referencial de análise do comportamento da
SANESALTO nesse horizonte, haja um excesso de

recursos livres no caixa da sociedade, sempre maior do
que 20% das responsabilidades de pagamento dos
títulos dentro de cada ano.
Assim, constituída a reserva de R$ 2.269 mil, cuja
calibragem se faz pela posição de fluxo de caixa do
ano 2010, sua relação com as obrigações flutua no
horizonte de análise, atingindo a menor relação de
25,4% no ano de 2006, estando acima desse patamar
nos demais momentos.

4.6.

FATORES DE SEGURANÇA E
SUA FLUTUAÇÃO

A medida da segurança se faz através dos fatores de
segurança indicados no

quadroF3.

Os valores ali

indicados são resultados de análises dentro do cenário
referencial de comportamento.
Entretanto, ainda que receitas não tenham risco de
inadimplência

e

despesas

operacionais

estejam

vinculadas a contratos de valor firme, pode-se
considerar a hipótese de que estas contas apresentem
variações no horizonte da análise, ainda que de
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pequena distensão.
Dessa forma, convém analisar como o menor fator de
segurança apresentado no

quadroF3

pode flutuar, se

repetirmos a rotina de análise, que resulta na sua
medida,

usando

cenários

estressados

de

comportamento.
Para fazer essa avaliação, construímos uma amostra de
laboratório, na qual encontramos diversos valores
desse mínimo fator de segurança para diferentes
cenários, montados de forma randômica, usando
fronteiras de flutuação das contas de receitas e
despesas

pré-determinadas. No

quadroR1

apresentamos as condições de fronteira e o resultado
da exploração da amostra de laboratório assim
construída.
quadro R1
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Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
SUSTENTAÇÃO DOS FATORES DE SEGURANÇA

Configuração da variação das contas
de Receita e Despesa
para formatação da
da amostra de laboratório para
cálculo da flutuação do
Fator de Segurança no seu nível inferior
Receitas
Despesas
Fator de Segurança FS

menor posição

CENÁRIO

FRONTEIRAS DE DISTORÇÃO

REFERENCIAL

expressas através de
fator de comportamento
MAIS
AGRESSIVA

-VADORA

1,00
1,00

0,96
1,02

1,02
0,99

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

menor valor maior valor

1,2540

MAIS
CONSER-

1,1290

1,2890

intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

1,1937

O quadro mostra as fronteiras utilizadas: [i] - -4% e
+2% nas receitas e [ii] - +2% e -1% nas despesas,
fazendo os limites conservadores e agressivos. O
tratamento estatístico da amostra de laboratório indica
que, com 90% de confiabilidade, se ocorrerem
variações nas contas de receitas e despesas, limitadas
entre as fronteiras descritas, na posição de menor
segurança, o excesso de recursos no caixa da
SANESALTO frente às obrigações com os títulos estará

entre 19,37% e 20,87%, valores ainda confortáveis
para indicar os riscos do investimento nos títulos.
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O espelho integral da amostra está mostrado no
gráficoR2,

junto com a posição do fator de segurança

no cenário referencial e a indicação do intervalo de
confiança.
1. Nos procedimentos de análise que
trabalham com amostras de laboratório, as fronteiras
de distorção, em geral, representam escolhas arbitradas
na análise. Essas fronteiras não devem ser entendidas
como barreiras intransponíveis. A leitura é que, caso
as distorções estejam limitadas a estas fronteiras, os
indicadores estarão representados pelos valores
expostos no quadroR1.

NOTAS:

2. Para fazer uma amostra de laboratório, são
montados modelos de análise que desenham um
conjunto de cenários, de forma automática, fazendo as
variáveis abertas (aqui receitas e despesas) flutuar a
cada ano, entre as fronteiras impostas. Para cada
cenário se mede o indicador sob análise (aqui o menor
fator de segurança do quadroF3). O conjunto dos
fatores está mostrado no gráficoR2. Esse conjunto
constitui a amostra, da qual se mede o intervalo de
confiança para a média para uma certa confiabilidade,
usando a expressão m + z c ⋅ d , onde m é a média da
n

amostra, d o desvio padrão, n o tamanho da amostra e
o fator da curva normal compatível com o padrão
de confiabilidade desejado, para se definirem os dois
extremos do intervalo de confiança.

zc

gráfico R2
AMOSTRA DE LABORATÓRIO DO MENOR FATOR DE SEGURANÇA
PROVOCANDO DISTORÇÕES DE CENÁRIO EM RECEITAS E DESPESAS
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1,40
valor de Fator de Segurança (FS) associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para FS
1,35

intervalo de confiança para FS
(confiabilidade = 90%)

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00
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5. FLUTUAÇÃO DOS
INDICADORES DO
INVESTIMENTO NOS TÍTULOS

A taxa de retorno esperada para o investimento nos
títulos, objeto desta análise flutua com a variação da
taxa de inflação no ciclo 2004 – 2011.
Nesta análise, usamos um cenário referencial de
inflação que está descrito no
numa

expectativa

de

taxa

quadroT2,

de

resultando

retorno

de

11,0879% equivalente ano, efetiva acima do IGP-M.
Se fizermos a taxa de inflação variar no intervalo
[ +2 pontos percentuais  -1 ponto percentual ],

considerando uma variação mensal, arbitrada através
de modelos de geração randômica, podemos medir
diversas taxas de retorno possíveis, cada uma associada
a um cenário de inflação. O conjunto dessas
respostas constitui uma amostra de laboratório, que,
tratada estatisticamente, permite que tomemos a
conclusão que, com 90% de confiabilidade, ocorrendo
variação da taxa de inflação em regime mensal,
limitada às fronteiras equivalentes anuais citadas, a taxa
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de

retorno

estará

situada

entre

11,0478%

e

11,0585% equivalente ano, efetiva acima do IGP-M 7.
O quadroR3 mostra as posições de fronteira de inflação
tomadas para a construção da amostra de laboratório e
destaca valores das amostras, tanto para a taxa de
retorno

TRRe,

efetiva acima do

IGP-M,

como para a

taxa TRRn, nominal em Reais.
O gráficoR4 ilustra a amostra de laboratório para a taxa
de retorno medida no conceito efetivo acima do
IGP-M,

o intervalo de confiança, para 90% de

confiabilidade e a posição no cenário referencial.
O gráficoR5 ilustra a amostra de laboratório para a taxa
de retorno medida nominal em Reais, o intervalo de
confiança, para 90% de confiabilidade e a posição no
cenário referencial.

7

Notar que o intervalo de confiança se situa abaixo da
posição da taxa de retorno no cenário referencial, porque,
para medir riscos, usamos uma fronteira conservadora mais
estressada do que a fronteira agressiva, para fazer variar a
taxa de inflação. Quanto mais alta a taxa de inflação, mais
a taxa de retorno varia relativamente à posição do cenário
referencial.
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quadro R3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUTUAÇÃO DA TAXA DE RETORNO
taxas equivalentes anuais ( TRRe efetiva e TRRn nominal em reais )

Configuração da variação da
taxa de inflação, para cálculo da
taxa de retorno e montagem
da amostra de laboratório para
cálculo da flutuação da
taxa de retorno

CURVA DE INFLAÇÃO ARBITRADA
CENÁRIO

FRONTEIRAS DE DISTORÇÃO

REFERENCIAL

em pontos de
porcentagem a cada ano
MAIS

MAIS

CONSER-

AGRESSIVA

-VADORA

+2,0 ponto(s) -1,0 ponto(s)
em cada ponto da amostra
a variação é randômica,
entre as fronteiras,
a cada ano do ciclo
taxa de inflação média no ciclo
intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

6,20%

Taxa de retorno TRRe

6,88%

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

menor valor

maior valor

11,0173%

11,1122%

11,0879%

Taxa de retorno TRRn

6,73%

11,0478%

11,0585%

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

18,5030%

intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

menor valor

maior valor

18,0910%

19,7555%
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gráfico R4
AMOSTRA DE LABORATÓRIO
DE TRRe, CONSIDERANDO A HIPÓTESE
DE VARIAÇÃO DA TAXA ANUAL DE INFLAÇÃO
NAS FRONTEIRAS INDICADAS NO quadroR3

11,20%
valor de TRRe associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para TRRe
intervalo de confiança para TRRe
(confiabilidade = 90%)

11,15%

11,10%

11,05%

11,00%
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gráfico R5
AMOSTRA DE LABORATÓRIO
DE TRRn, CONSIDERANDO A HIPÓTESE
DE VARIAÇÃO DA TAXA ANUAL DE INFLAÇÃO
NAS FRONTEIRAS INDICADAS NO quadroR3

21,0%
valor de TRRn associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para TRRn
20,5%

intervalo de confiança para TRRn
(confiabilidade = 90%)

20,0%

19,5%

19,0%

18,5%

18,0%

17,5%
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ASSIM

ANALISAMOS

INVESTIMENTO

NOS

A

QUALIDADE

TÍTULOS

DE

EMISSÃO

DO
DA

SANESALTO.

UNITAS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

João da Rocha Lima Jr.
Diretor
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ANEXO
i

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

calendário
junho-04

dezembro-04

junho-05

dezembro-05

junho-06

dezembro-06

junho-07

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

base 100
100,643
101,291
101,943
102,599
103,259
103,923
104,592
105,183
105,778
106,376
106,977
107,582
108,190
108,802
109,417
110,036
110,658
111,284
111,913
112,502
113,094
113,689
114,287
114,889
115,493
116,101
116,712
117,326
117,943
118,564
119,187
119,815
120,445
121,079
121,716
122,356

328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360

continua
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6.204.000
6.608.000

325.950
323.870
321.800
319.740
317.700
315.670
313.650
311.880
310.130
308.390
306.650
304.930
326.210
324.380
322.550
320.740
318.940
317.140
315.360
313.710
312.070
310.430
308.810
307.190
277.380
275.930
274.490
273.050
271.620
270.200
268.790
267.380
265.980
264.590
263.200
261.830

5.400.000
5.400.000
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ANEXO
ii
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ANEXO
iii

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência

calendário

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

continuação
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

julho-07

dezembro-07

junho-08

dezembro-08

junho-09

dezembro-09

junho-10

123,000
123,647
124,298
124,952
125,609
126,270
126,935
127,553
128,173
128,797
129,424
130,054
130,687
131,323
131,963
132,605
133,250
133,899
134,551
135,152
135,757
136,364
136,974
137,586
138,201
138,819
139,440
140,064
140,690
141,319
141,951
142,586
143,223
143,864
144,507
145,153

280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550

continua
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7.023.000
7.430.000
10.452.000

228.430
227.240
226.050
224.860
223.690
222.510
221.350
220.280
219.210
218.150
217.090
216.040
179.560
178.690
177.820
176.960
176.100
175.250
174.400
173.630
172.850
172.080
171.320
170.560
130.640
130.060
129.480
128.910
128.330
127.760
127.190
126.630
126.060
125.500
124.940
124.390

5.400.000
5.400.000
7.200.000
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ANEXO
iv
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ANEXO
v

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência

calendário

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

continuação
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

julho-10

dezembro-10

junho-11

dezembro-11

junho-12

145,802
146,454
147,109
147,767
148,428
149,092
149,758
150,428
151,101
151,776
152,455
153,137
153,822
154,509
155,200
155,894
156,591
157,292
157,995
158,702
159,411
160,124
160,840
161,559

95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
-
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11.026.000
-

65.320
65.030
64.740
64.450
64.170
63.880
63.600
63.310
63.030
62.750
62.470
62.190
-

7.200.000
-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2003
Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS

No grupo 02, quadro 01 – Composição atual do Conselho de Administração, Fiscal e
Diretoria, o item 2, Sr. Roberto Mélega Burin pertence tanto à Diretoria como ao Conselho
de Administração.
Como na lina 4, somente houve a possibilidade de colocar uma data, optamos pela que
ocorreu primeiro, qual seja, a de 05 de abril de 2004, data da eleição do Conselho de
Administração.
Pela impossibilidade mencionada no parágrafo anterior, não colocamos a data de sua
eleição para Diretor, ocorrida em 22 de abril de 2004.
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14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR
ENTENDIMENTO DA COMPANHIA

ATIVIDADES DA COMPANHIA
A SANESALTO SANEAMENTO S.A. é uma empresa de propósito exclusivo, constituída
para implantar e operar os serviços públicos municipais de coleta, tratamento e destino dos
esgotos sanitários do Município de Salto, bem como comercializar tubulações, válvulas e
seus acessórios, produtos químicos e equipamentos relacionados.
A Companhia firmou, em 05 de dezembro de 1996, contrato com a Prefeitura Municipal de
Salto, Estado de São Paulo, como conseqüência de haver recebido a adjudicação do
processo licitatório dos serviços de tratamento de esgoto daquele município paulista.
Salto é um município de aproximadamente 115.000 habitantes, localizado no centrosudeste do Estado de São Paulo, na região administrativa de Sorocaba, limitando-se com os
municípios de Elias Fausto, Indaiatuba e Itu. Seu principal acesso é pela Rodovia Castelo
Branco e Rodovia do Açúcar. É um importante parque industrial com empresas de médio e
grande porte. Conta com infra-estrutura completa que atende integralmente as necessidades
do município.
O Contrato de Concessão
O contrato de concessão estabelece que as obrigações da concessionária são:
-

implantação, operação e manutenção de estação de tratamento de esgotos;

-

implantação, operação e manutenção de emissários, interceptores e estações
elevatórias complementando o sistema de coleta de esgotos existente, e

-

leitura, processamento e entrega das contas/faturas dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O referido contrato de concessão tem vigência de 20 anos a contar do início das obras de
implantação do sistema, o que deve ocorrer no terceiro trimestre de 2004.
O contrato, ou seus aditivos que foram assinados posteriormente, estabelece que:
-

a concessionária se obriga a tratar um volume determinado de esgoto doméstico
e/ou industrial, gerado pela população atual do município, crescendo o volume
tratado à medida do crescimento populacional da cidade;
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-

as características de entrada do esgoto na Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) estão determinadas no Edital da Licitação e as características da água que
será devolvida ao Rio Tietê estão definidas em normas da CETESB;

-

a concessionária tem o direito de escolher a tecnologia que melhor atenda às
necessidades do tratamento do esgoto, seja em volume quanto em qualidade;

-

os resíduos sólidos e efluentes poderão ser comercializados pela concessionária;

-

a destinação final dos resíduos é por conta da concessionária;

-

a concessionária passará a cobrar as tarifas de água, coleta e afastamento de
esgoto e tratamento de esgoto, diretamente dos usuários, após o início de
funcionamento da ETE;

-

as tarifas para o serviço domiciliar e industrial estão fixadas com base no mês de
setembro de 1999 e são corrigidas, anualmente, pela composição de alguns
índices, a saber:
o
o
o
o

24% pela variação da tarifa de energia elétrica;
4% pela variação do INPC/IBGE;
37% pela variação do IGPM/FGV, e
35% pela variação do IGPDI/FGV

-

a receita da concessionária será pelo tratamento de esgoto e será separada das
demais;

-

após 90 dias de inadimplência do beneficiário, a concessionária fica autorizada a
cortar o serviço de água, após autorização da Prefeitura Municipal de Salto e, se
esta não conceder tal autorização num prazo de 30 dias, a concessionária poderá
se reembolsar pelos valores inadimplidos diretamente das contas de água e
afastamento do esgoto que fazem parte da receita da referida Prefeitura
Municipal;

-

a cobrança das faturas/boletos do serviço será feita por um banco “trustee” da
operação, nomeado pela concessionária, entre os bancos que operam com a
Prefeitura Municipal de Salto;

-

os volumes de esgoto tratados e faturados serão iguais a 100% do volume de
água medido nos hidrômetros dos usuários;
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-

a Prefeitura Municipal de Salto ocupou-se de desapropriar a área onde será
construída a ETE, bem com outra área auxiliar para o projeto. O custo da
desapropriação é ônus da concessionária, a qual terá a cessão do direito de uso
da superfície pelo período da concessão. Da área principal, que será ocupada
pela ETE, a desapropriação já foi realizada e o pagamento já foi feito pela
concessionária;

-

além da atividade principal que é o tratamento de esgoto, caberá à
concessionária:
o leitura dos hidrômetros;
o processamento e distribuição das faturas de água, afastamento de esgoto
e tratamento de esgoto;
o entrega de avisos de cobranças de inadimplentes do SAE;
o corte e religação do fornecimento de água de inadimplentes.

O Contrato de Implantação
A Companhia firmou um Contrato de Implantação com as empresas Globalbank Consulting
Ltda. e Saneciste – Saneamento e Meio Ambiente S.A.. Este contrato estabelece a prestação
de serviços de gestão total da implantação e tem a duração até o início do tratamento do
esgoto de Salto, em operação normal. A justificativa deste contrato se deve a que a
Companhia não tem estrutura administrativa e financeira própria, a qual deverá ser
desenvolvida ao longo da implantação do projeto.
O Contrato de Construção
A Companhia está em fase final de contratação de uma empresa especializada para
construir os adutores e a Estação de Tratamento de Esgoto. Trata-se de um contrato de EPC
(Engineering, Procurement and Construccion), ou seja, um contrato de engenharia,
fornecimento e construção.
A empresa EPCista, terá como escopo:
-

a escolha da melhor tecnologia para o empreendimento, a seu critério;

-

o projeto executivo final das instalações da ETE;
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-

a escolha e fornecimento dos equipamentos da ETE;

-

a construção dos adutores e da ETE;

-

a posta-em-marcha e operação, sob sua supervisão, por 180 dias, de todas as
instalações, comprovando o atendimento de todas as exigências contratuais,
quando então, as instalações serão recebidas em definitivo;

-

o EPCista garantirá, no contrato:
o prazo fixo para a construção;
o preço fixo para a construção;
o custo operacional máximo fixado. Neste item, durante o período de 180
dias de provas das instalações, se o custo operacional do sistema
ultrapassar o custo contratual, o contrato de EPC estipulará que a
diferença a maior, por todo o período restante da concessão, será
convertido a valor presente e este será o valor da multa contratual a ser
paga pela contratada;

-

O EPCista apresentará garantias contratuais obrigatórias quanto aos itens acima
observados.

A OPERAÇÃO
A Companhia tem como destinação dos recursos provenientes desta emissão financiar o
programa de investimentos para a implantação da empresa.
Os recursos necessários serão obtidos pela Companhia mediante a emissão de debêntures,
com distribuição pública, conforme Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de
Debêntures, celebrado em 20 de maio de 2004.
A operação conta como Instituição Depositária e Escrituradora das Debêntures com o
Banco Itaú S.A. e na Constituição de Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de
Amortização com o Banco Bradesco S.A.
A Escritura de Emissão de Debêntures faculta ao Agente Fiduciário, após decorridos 30
(trinta) dias da notificação da inadimplência, enviada à EMISSORA, declarar
antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir o
03/09/2004 12:05:39
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imediato pagamento pela EMISSORA do valor total das Debêntures em circulação,
acrescido da atualização monetária e remuneração apurada até o término do último mês do
calendário, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou
extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:
a) falta de cumprimento pela EMISSORA, de qualquer obrigação assumida nesta Escritura;
b) dissolução ou liquidação da EMISSORA;
c) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela EMISSORA;
d) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA cujo valor global ultrapasse
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou
má fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela EMISSORA, se for cancelado
ou, ainda, se forem prestadas garantias em juízo, em qualquer hipótese no prazo máximo de
30 (trinta) dias de sua ocorrência;
e) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA, em razão de inadimplência
contratual, cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das
obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão; e
f) se a Conta de Reserva de Juros e/ou a Conta de Reserva de Amortização não for(em)
adequadamente constituída(s), nos termos do item 4.13 da Escritura, ou ainda, se o saldo
de qualquer uma das respectivas contas se apresentar abaixo do valor mínimo estabelecido
na Escritura.
Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento
O Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento foi
firmado com o Banco Bradesco S.A., tendo a interveniência da Planner Corretora de
Seguros S.A., como Agente Fiduciário.
O contrato é irrevogável e irretratável a partir da data de sua assinatura, que ocorreu em 01
de junho de 2004 e permanecerá válido e vinculante até o completo e irrestrito
cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações assumidas na Escritura de Debêntures e
no Contrato de Prestação de Serviços.
O objeto deste contrato é estabelecer que o Banco Bradesco é o cobrador de todos os
direitos creditórios gerados com a operação, a partir do que ele segregará as receitas
próprias da Companhia e constituirá os Fundos específicos para fazer frente às obrigações
da Companhia com a emissão de debêntures.
O contrato prevê alguns procedimentos, que em resumo, são:
a) Cobrança das contas mensais dos serviços de água, afastamento e tratamento do
esgoto doméstico e industrial da cidade de Salto pelo Bradesco;
b) Separação das receitas da Prefeitura Municipal de Salto, equivalente aos serviços de
fornecimento de água e ao afastamento do esgoto até os coletores da Companhia,
descontadas as despesas de cobrança das contas;
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c) Segregação, do montante das receitas próprias da Companhia, de valores para a
constituição e administração das Contas de Reserva, a saber:
a. Conta Reserva de Juros: a partir do primeiro dia útil de cada mês, o Banco
constituirá reserva para o pagamento dos juros no início do mês seguinte;
b. Conta Reserva de Amortização: a partir do 13º mês contado da data base
da emissão, inclusive, imediatamente após a constituição da reserva de juros
correspondente àquele mês, o Banco constituirá reserva monetária
equivalente a 1/12 (um doze avos) do próximo pagamento da parcela de
amortização das debêntures públicas, e
c. Somente após estas providências, o Banco depositará todos os outros valores
cobrados dos usuários do sistema numa conta corrente de livre
movimentação da Companhia.
O Banco obriga-se a:
1.
informar ao Agente Fiduciário no prazo de 72 (setenta e duas)
horas a ocorrência de qualquer descumprimento por parte da Companhia de
qualquer obrigação pactuada nos termos deste Contrato;
2.
não acatar qualquer ordem da Companhia em desacordo com as
cláusulas e condições aqui pactuadas, sem anuência por escrito de todas as
partes;
3.
observar a correta movimentação da Conta de Reserva de Juros e
da Conta de Amortização, nos termos deste Contrato;
4.
apresentar ao Agente Fiduciário, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias a partir da solicitação por escrito das partes, extratos da Conta de Reserva
de Juros e da Conta de Reserva de Amortização, com o que desde já a
Companhia concorda.
O Contrato será válido a partir da data de sua assinatura e permanecerá válido e
vinculante até o completo e irrestrito cumprimento pela Companhia de suas obrigações
na Escritura de Debêntures Pública.

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
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A Companhia se revestia da forma de Companhia Fechada, sendo que os valores
mobiliários até então emitidos eram correspondidos apenas pelas ações representativas do
capital social, todas sob a forma nominativa e sem emissão de certificados ou cautelas.
Consoante a 4ª Alteração do Contrato Social que transformou a Companhia em Sociedade
Anônima, as ações emitidas estão assim compostas
Espécies
Ordinárias
Preferenciais
Total

Subscritas
Quantidade
Valor R$
125.000
125.000,00
----125.000
125.000,00

Integralizadas
Quantidade
Valor R$
125.000
125.000,00
----125.000
125.000,00

Em 03 de maio de 2004, a Companhia realizou Assembléia Geral Extraordinária que
aprovou a emissão de debêntures privadas, com as características abaixo. Estas Debêntures
foram totalmente subscritas e entregues em pagamento às empresas Globalbank Consulting
Ltda. e Saneciste – Saneamento e Meio Ambiente S.A., contratadas para a implantação do
empreendimento de responsabilidade da Companhia, qual seja, o tratamento dos esgotos
domiciliares e industriais da cidade de Salto, no Estado de São Paulo, conforme Contrato de
prestação de Serviços de Implantação firmado entre a Companhia e as referidas empresas,
em 03 de maio de 2004.
Data de Emissão: 02 de maio de 2004.
Quantidade de Debêntures: 4.000 (quatro mil) Debêntures.
Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Valor total da Emissão: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
Séries: a emissão foi realizada em uma única série de 4.000 (quatro mil) Debêntures.
Prazo de Vencimento: o vencimento das Debêntures se dará no dia 02 de maio de 2013.
Forma: As Debêntures são escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada e somente preferirão aos créditos dos
acionistas.
Remuneração: As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, calculada sobre
a Receita Operacional Bruta (ROB) da emissora, de 5% em 02/05/05, de 8% em 02/05/06,
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em 02/05/07, 02/05/08, em 02/05/09 e em 02/05/10, e de 12% em 02/05/11. 20% do
pagamento da remuneração citada, equivalente ao imposto de renda, será feita nas
respectivas datas e o salto será pago 50% em 02/05/12 e 50% em 02/05/13.
Amortização: A Companhia promoverá a amortização integral desta emissão somente após
a liquidação das debêntures públicas que vierem a ser emitidas pela Emissora, sendo 50%
das Debêntures em 02/05/12 e 50% em 02/05/13.
Fator de atualização: As Debêntures têm seu valor nominal atualizado monetariamente a
cada 12 (doze) meses ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior
à mensal, a partir da data da emissão, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral
de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Economia – IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

Agora, a Companhia vem a público para oferecer novos valores mobiliários de sua emissão.
Através da Assembléia Geral Extraordinária de 20 de maio de 2004, a Companhia
deliberou a emissão de Debêntures com as seguintes características:
Data de Emissão: 1º de junho de 2004.
Quantidade de Debêntures: 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures.
Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Valor total da Emissão: R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).
Séries: a emissão foi realizada em uma única série de 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures.
Prazo de Vencimento: o vencimento das Debêntures se dará no dia 01 de junho de 2011.
Forma: As Debêntures são escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada.
Remuneração: As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, a ser paga
mensalmente a partir do próprio mês da subscrição, equivalente a 0,91125% (noventa e um
mil, cento e vinte e cinco centésimos de milésimos de por cento) sobre o saldo do valor
nominal unitário das Debêntures em circulação, não amortizado, atualizado de acordo com
a Escritura de Emissão. A remuneração será devida até a data de vencimento da última
parcela de amortização (01 de junho de 2011).
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Amortização: A Companhia promoverá a amortização integral desta emissão em 6 (seis)
parcelas anuais e sucessivas, aplicando-se o respectivo percentual sobre 100% (cem por
cento) do valor nominal atualizado de cada debênture, de acordo com a Escritura de
Emissão, da seguinte forma: 15% em 01/06/06, 15% em 01/06/07, 15% em 01/06/08, 15%
em 01/06/09, 20% em 01/06/10 e 20% em 01/06/11.
Fator de atualização: As Debêntures têm seu valor nominal atualizado monetariamente a
cada 12 (doze) meses ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior
à mensal, a partir da data da emissão, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral
de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Economia – IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
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Os comentários julgados importantes e relevantes já foram descritos no quadro 14.01 –
PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU RESULTADOS.
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15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS

A Constituição Federal estabelece a competência comum entre a União, os Estados e os
Municípios nas matérias de saneamento básico e proteção ao meio ambiente, sendo
necessária à conjugação de esforços a fim de assegurar a adequada prestação do serviço
público.
O Empreendimento será implantado em conformidade com as leis e normas ambientais
aplicáveis, procurando provocar o mínimo de transtorno à área, especialmente no que se
refere à contaminação do solo e desmatamento.
Para atender às normas ambientais da região, a companhia no início de 2004 obteve todas
as autorizações necessárias junto á CETESB e à Secretaria do Meio Ambiente para a
implementação da estação de tratamento de esgoto Santa Isabel, detendo portanto, todas as
autorizações e licenças necessárias nos termos da legislação ambiental aplicável para dar
início à implantação do Empreendimento.
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO
1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO

3 - % PATRIMÔNIO

4 - % LUCRO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

5 - PROVISÃO

6 - VALOR
(Reais)

01

TRABALHISTA

0,00

0,00

0

02

FISCAL/TRIBUTÁRIA

0,00

0,00

0

03

OUTRAS

0,00

0,00

0
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17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

A companhia possui contrato de mútuo com sua parte relacionada Saneciste Saneamento e
Meio Ambiente S.A., sua antiga controladora.
O respectivo contrato estabelece um limite de crédito de R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais), com vencimento previsto para 31 de dezembro de 2008, podendo ser renovado
conforme as partes dispuserem. Os encargos pactuados correspondem à taxa de juros de 1%
ao mês, calculados pró-rata temporis a partir do momento da entrada em funcionamento da
estação de tratamento de esgoto Santa Isabel.
Conforme acordo firmado entre a companhia e a Saneciste Saneamento e Meio Ambiente
S.A., em 2000, 2002 e 2003 houve o perdão de dívidas, respectivamente nos montantes de
R$495.143,88, R$639.034,89 e R$14.620,03. Estes valores foram transferidos de mútuos
passivos no exigível a longo prazo para resultados acumulados no patrimônio líquido,
atendendo inclusive ao disposto no artigo 509 do regulamento do imposto de renda/1999.
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ESTATUTO SOCIAL
DA SANESALTO SANEAMENTO S.A.
CAPÍTULO I. – Do Nome, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º - A razão social da companhia, constituída sob a forma de sociedade
anônima e que será regida pelo disposto neste estatuto social e pelas disposições
legais aplicáveis, é SANESALTO SANEAMENTO S.A.
Artigo 2º - A companhia tem sede e foro na Cidade de Salto, Estado de São Paulo,
na Rua Coelho Neto, 315 - Jardim Três Marias, podendo abrir ou fechar filiais,
escritórios, sucursais, agências e nomear representantes no País ou no Exterior,
observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria.
Artigo 3º - A companhia tem por objeto social a implantação e operação dos
serviços públicos municipais de coleta, tratamento e destino dos esgotos
sanitários do Município de Salto, bem como a comercialização de tubulações,
válvulas e seus acessórios, produtos químicos, e equipamentos relacionados.
Artigo 4º - O prazo de duração da companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II – Do Capital Social
Artigo 5º - O capital social é de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais),
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, representado
por 125.000 (cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal.
Parágrafo Primeiro - A cada ação ordinária corresponde um voto nas
deliberações das Assembléias Gerais.
03/09/2004 12:07:22

176

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2003
Reapresentação por Exigência CVM Nº SEP/GEA-266/04

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

18.01 - ESTATUTO SOCIAL

Parágrafo Segundo – A Companhia está autorizada a aumentar o seu
capital social, independentemente de decisão da Assembléia Geral, até o limite de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante deliberação do Conselho de
Administração, o qual fixará as condições de emissão e colocação das referidas
ações.

CAPÍTULO III - Da Assembléia Geral
Artigo 6º - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro
primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente,
quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação na forma a seguir
prevista, observados, em qualquer caso, os procedimentos legais.
Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente
do Conselho de Administração, nos termos da lei, com no mínimo 15 (quinze) dias
úteis de antecedência.
Parágrafo Segundo - Independentemente do disposto no parágrafo primeiro
deste artigo, será considerada regularmente instalada a Assembléia Geral a que
comparecer a totalidade dos acionistas.

CAPÍTULO IV - Da Administração
Artigo 7º - A companhia será administrada por um Conselho de Administração e
por uma Diretoria.
Parágrafo Único - A remuneração dos administradores será fixada pela
Assembléia Geral e levada à conta de despesas gerais.
Artigo 8º - O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros
eleitos pela Assembléia Geral, dos quais um será nomeado Presidente.
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Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração serão
eleitos para mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração não
reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus
substitutos.
Parágrafo Terceiro - Em caso de ausência ou impedimento permanente de
qualquer membro do Conselho de Administração, caberá à Assembléia Geral a
eleição do substituto.
Artigo 9º - As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão sempre que
necessário e serão convocadas por seu Presidente ou, na sua ausência ou
impedimento temporário, por qualquer dos membros do Conselho de
Administração, mediante aviso por escrito, contra protocolo, com antecedência de
10 (dez) dias ao menos, indicando a ordem do dia e o horário em que a reunião se
realizará, na sede da companhia.
Parágrafo Primeiro - Será dispensada a convocação de que trata o caput
deste artigo se estiverem presentes à reunião todos os membros em exercício do
Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo - A reunião do Conselho de Administração será
presidida por seu Presidente em exercício e, na sua ausência ou impedimento
temporário, por qualquer dos outros Conselheiros.
Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de Administração serão
registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião, indicado pelo
Presidente da reunião.
Artigo 10 - Compete ao Conselho de Administração:
Iestabelecer o planejamento, a política e a orientação geral dos
negócios da Companhia, aprovando o plano estratégico de negócios da
sociedade;
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II nomear e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes a
remuneração e as atribuições;
III manifestar-se previamente sobre o relatório da administração, as
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício;
IV -

fiscalizar a gestão dos Diretores;

V-

examinar atos, livros, documentos e contratos da Companhia;

VI - deliberar a emissão, pela Companhia, de bônus de subscrição e
notas promissórias;
VII - aumentar o valor do capital social até o limite autorizado, fixando as
condições de emissão e de colocação das ações correspondentes;
VIII - aprovar os orçamentos gerais e especiais da Companhia e suas
alterações;
IX - submeter à Assembléia Geral a destinação a ser dada aos lucros
líquidos do exercício;
X - autorizar a prática de atos que, em conjunto ou isoladamente, impliquem
em aquisição, oneração ou alienação de bens do ativo permanente,
prestação de garantias, bem como a assunção de obrigações, cujo valor
seja igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais);
XI - contratar e destituir os auditores independentes;
XII- autorizar a compra de ações de emissão da Companhia, para sua
permanência em tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das
disposições regulamentares em vigor;
XIII – convocar a Assembléia Geral;
XIV - resolver os casos omissos em lei e neste estatuto; e
XV - exercer outras atribuições legais.
Parágrafo Único – O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos.
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Artigo 11 - A Diretoria da companhia será composta por 03 (três) Diretores, eleitos
pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor
Administrativo, Financeiro e de Relação com os Investidores e um Diretor Técnico.
Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão eleitos para um mandato de 3 (três)
anos, podendo ser reeleitos e podendo ser destituídos de seus cargos a qualquer
tempo, com ou sem justificativa, pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão
no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos diretores.
Artigo 12 - Caberá à Diretoria a prática dos atos necessários ou convenientes à
administração da companhia, para tanto dispondo os Diretores, dentre outros
poderes, dos necessários para representação da sociedade em juízo ou fora dele,
ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas,
autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades
de economia mista e entidades paraestatais, exercendo seus poderes de acordo
com a lei, este Estatuto e as deliberações da Assembléia Geral.
Artigo 13 - Em todo e qualquer ato ou documento que importe em
responsabilidade patrimonial para a companhia, ou que de outra forma a obrigue,
a companhia deverá estar representada por 02 (dois) Diretores em conjunto ou
por 01 (um) Diretor e um Procurador com poderes específicos.
Parágrafo Único - As procurações em nome da companhia serão
outorgadas por 02 (dois) Diretores. As procurações deverão especificar os
poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período
de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano.

CAPÍTULO V - Do Conselho Fiscal
Artigo 14 - O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes de lei, funcionará em
caráter não permanente e somente será instalado a pedido de acionistas,
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conforme o que faculta o art. 161 da Lei nº 6.404/76, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 10.303/01. À Assembléia Geral que eleger o Conselho
Fiscal caberá fixar a respectiva remuneração.

CAPÍTULO VI – Da Venda do Controle Acionário
Artigo 15 – A alienação do controle acionário dependerá de aprovação, por escrito,
da Prefeitura do Município de Salto, Estado de São Paulo.

CAPÍTULO VII – Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos
Artigo 16 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de
dezembro de cada ano.
Parágrafo 1º Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com
base na escrituração da sociedade, o relatório da administração, o balanço
patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas na Lei, submetendoos à deliberação da assembléia geral, acompanhados do parecer do conselho
fiscal, se em funcionamento.
ART. 17 – Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de
qualquer outra participação, os prejuízos acumulados, e a provisão para o imposto
de renda. Do lucro líquido apurado serão aplicados, antes de qualquer outra
destinação:
(a) 5% (cinco por cento) na constituição de Reserva Legal, que não excederá
a 20% (vinte por cento) do capital social;
(b) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição aos acionistas como
dividendo mínimo obrigatório, na forma do artigo 202 da Lei n. 6.404/76,
com as alterações determinadas pela Lei n. 9.457/97 e Lei nº 10.303/01; e
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(c) o saldo remanescente do lucro líquido do exercício será objeto de proposta
de destinação a ser apresentada pelos órgãos de administração da
Companhia, nos termos do parágrafo 3o. do artigo 176 da Lei n. 6.404/76, a
qual será registrada nas demonstrações financeiras, devendo a
Assembléia Geral deliberar sobre tal proposta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO– Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão
realizados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que tenha sido
aprovada a distribuição pela Assembléia Geral.
A companhia poderá levantar balanços intermediários
PARÁGRAFO SEGUNDO mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados.

Capítulo VIII– Acordos de Acionistas
ART. 18 – Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da
Companhia, que estabeleçam cláusulas e condições em caso de alienação de
ações de sua emissão, discipline o direito de preferência na respectiva aquisição
ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela
Companhia e pela administração.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os direitos, as obrigações e as responsabilidades resultantes
de tais acordos de acionistas serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo
tenham os mesmos sido devidamente averbados nos livros de registro de ações
da Companhia ou nos registros mantidos pela instituição depositária das ações e
consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas de depósito
mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositária das ações. Os
administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o
Presidente da Assembléia Geral ou o Presidente do Conselho de Administração,
conforme o caso, não deverá computar o(s) voto(s) proferido(s) por acionista em
contrariedade com os termos de tais acordos.

Capítulo IX - Dissolução e Liquidação da Companhia
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Artigo 19 - A companhia entrará em liquidação ou dissolução nos casos previstos
em Lei e neste Estatuto ou por deliberação da Assembléia Geral, cabendo à
Assembléia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar
nesse período, obedecidas as formalidades legais, exceto no caso de liquidação
judicial.
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20.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A direção e monitoramento da companhia, envolvendo atribuições entre Acionistas,
Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal estão
estabelecidas nos seus estatutos, através das responsabilidades específicas de cada órgão e
de acordo com a legislação aplicável vigente.
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Conforme OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/N° 266/04, faltou preencher o quadro 03.03
contendo a dispersão acionária da Globalbank Consulting Ltda, até o nível de pessoa física,
cuja retificação fazemos nesta IAN.
Conforme OFÍCIO/CVM/SER/SEP/N° 28/2004, foram solicitadas diversas alterações no
estudo de viabilidade. Efetuamos no quadro 14.01 – projeções empresariais e/ou resultados
as alterações solicitadas, atualizando também estas informações.
Com estas alterações feitas no quadro 14.1 nas projeções empresariais sobre o estudo de
viabilidade, o arquivo ficou muito sobrecarregado, acarretando problemas na sua impressão
e geração em disquete.
Por este motivo, outras informações que julgamos importantes foram transferidas para o
quadro 14.03 – outras informações consideradas importantes para melhor entendimento da
companhia, as quais citamos:
ATIVIDADES DA COMPANHIA, A OPERAÇÃO E TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS.
Aproveitando a oportunidade da reapresentação desta IAN conforme mencionamos
anteriormente, efetuamos algumas alterações julgadas importantes para melhor
conhecimento e apresentação da Sociedade, conforme abaixo descrevemos:
a) no quadro 1.07 – dados da empresa – controle acionário/valores mobiliários,
item 2, valores mobiliários emitidos pela Sociedade, incluímos também äções”;
b) no quadro 4.02 – capital social – item 2 – subscrito e integralizado, alteramos a
linha 3 – valor do capital social de R$50.000,00 para R$125.000,00, e na linha 4
– alteração de valor, alteramos de R$125.000,00 para R$75.000,00;
c) no quadro 4.04 – capital social autorizado, incluímos as seguintes informações,
conforme estatuto:
quantidade de ações – 2.000.000;
valor R$2.000.000,00; e
data da autorização – 05/04/2004.
d) quadro 6.03 – proventos em dinheiro – disposições estatutárias, incluímos:
linha 8 – tag along – alteramos o percentual de 0 para 80%;
linha 9 – prioridade no reembolso de capital, alteramos de “sim”para “não”; e
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linha 14 – cumulativo, alteramos de “sim” para “não”.
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ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

4 - NIRE

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

RUA COELHO NETO, 315

JD.TRÊS MARIAS

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

13320-520

SALTO

SP

6 - DDD

7 - TELEFONE

11

3885-2233

11 - DDD

12 - FAX

11

3885-7172

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

-

-

13 - FAX

14 - FAX

-

-

10 - TELEX

15 - E-MAIL

sanesalto@sanesalto.com.br

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

JOÃO MAURO BOSCHIERO
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

RUA PADRE JOÃO MANOEL, 923 - 11 ANDAR

CERQUEIRA CÉSAR

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

01411-001
7 - DDD

6 - UF

SÂO PAULO
8 - TELEFONE

11

3060-9177

12 - DDD

13 - FAX

11

3060-9178

SP
9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

-

-

14 - FAX

15 - FAX

-

-

11 - TELEX

16 - E-MAIL

mauro@sanesalto.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

1 - Último

01/01/2003

31/12/2003

2 - Penúltimo

01/01/2002

31/12/2002

3 - Antepenúltimo

01/01/2001

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

31/12/2001
5 - CÓDIGO CVM

CLAUDIO BIANCHESSI & ASSOCIADOS AUDITORES S/C

00684-0

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

CLAUDIO CALDAS BIANCHESSI

380.518.000-44
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1
31/12/2003

(Unidades)

2
31/12/2002

3
31/12/2001

Do Capital Integralizado
1 - Ordinárias

125.000

125.000

0

0

0

125.000

125.000

5.000

0

0

0

0
0

0

0

0

0

2 - Preferenciais
3 - Total

5.000

Em Tesouraria
4 - Ordinárias
5 - Preferenciais
6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Paralisada
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

116 - Saneamento, Serv. Água e Gás
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Saneamento
6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Não Apresentado
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ÍTEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO
1 - ÍTEM

2 - EVENTO

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

25/06/2004

29/06/2004 14:44:56

Pág:

190

2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2003

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

Legislação Societária

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2003

4 - 31/12/2002

5 - 31/12/2001

1.174.553

1.174.981

1.596.302

Ativo Circulante

290

718

1.351.899

1.01.01

Disponibilidades

290

718

5.000

1.01.02

Créditos

0

0

1.346.899

1.01.03

Estoques

0

0

0

1.01.04

Outros

0

0

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

0

0

0

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

0

1.02.03

Outros

0

0

0

1.03

Ativo Permanente

1.174.263

1.174.263

244.403

1.03.01

Investimentos

0

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.02

Imobilizado

929.860

929.860

0

1.03.03

Diferido

244.403

244.403

244.403
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2003

4 - 31/12/2002

5 - 31/12/2001

1.174.553

1.174.981

1.596.302

92.553

78.361

53.785

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

0

2.01.03

Fornecedores

0

0

0

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

92.553

78.361

53.785

2.01.05

Dividendos a Pagar

0

0

0

2.01.06

Provisões

0

0

0

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

0

2.01.08

Outros

0

0

0

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

957.000

971.620

1.516.123

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

0

2.02.03

Provisões

0

0

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

957.000

971.620

1.516.123

2.02.05

Outros

0

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

125.000

125.000

26.394

2.05.01

Capital Social Realizado

125.000

125.000

5.000

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

0

0

21.394
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/01/2003 a 31/12/2003 4 - 01/01/2002 a 31/12/2002 5 - 01/01/2001 a 31/12/2001

0

281.160

346.257

3.02

Deduções da Receita Bruta

0

(102.419)

(12.638)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

0

178.741

333.619

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

0

(172.516)

(305.468)

3.05

Resultado Bruto

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

3.06.01

Com Vendas

3.06.02

Gerais e Administrativas

3.06.03

Financeiras

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

0

6.225

28.151

(14.620)

(59.701)

0

0

0

0

(6)

(41.173)

0

(14.614)

(18.528)

0

0

0

0

(14.614)

(18.528)

0

Outras Receitas Operacionais

0

0

0

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

0

0

0

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

0

0

0

3.07

Resultado Operacional

(14.620)

(53.476)

28.151

3.08

Resultado Não Operacional

0

(606.953)

0

3.08.01

Receitas

0

0

0

3.08.02

Despesas

0

(606.953)

0

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

(14.620)

(660.429)

28.151

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

0

0

(6.756)

3.11

IR Diferido

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.12.01

Participações

0

0

0

3.12.02

Contribuições

0

0

0

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.15

Lucro/Prejuízo do Exercício

(14.620)

(660.429)

21.395

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)

125.000

125.000

5.000

LUCRO POR AÇÃO

4,27900

PREJUÍZO POR AÇÃO

(0,11696)
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Data-Base - 31/12/2003

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.01

Origens

3 - 01/01/2003 a 31/12/2003 4 - 01/01/2002 a 31/12/2002 5 - 01/01/2001 a 31/12/2001

29

193.138

326.863

4.01.01

Das Operações

(14.620)

(660.429)

21.394

4.01.01.01

Lucro/Prejuízo do Exercício

(14.620)

(660.429)

21.394

4.01.01.02

Vls. que não repr. mov. Cap. Circulante

0

0

0

4.01.02

Dos Acionistas

0

120.000

0

4.01.03

De Terceiros

14.649

733.567

305.469

4.02

Aplicações

4.03

Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante

4.04

Variação do Ativo Circulante

4.04.01

Ativo Circulante no Início do Exercício

4.04.02

Ativo Circulante no Final do Exercício

4.05

Variação do Passivo Circulante

4.05.01

Passivo Circulante no Início Exercício

4.05.02

Passivo Circulante no Final do Exercício

29/06/2004 14:45:15

14.649

1.568.896

0

(14.620)

(1.375.758)

326.863

(428)

(1.351.182)

346.257

717

1.351.899

1.005.642

289

717

1.351.899

(14.192)

(24.576)

(19.394)

(78.360)

(53.784)

(34.390)

(92.552)

(78.360)

(53.784)
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SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

Data-Base - 31/12/2003

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

29/06/2004 14:45:18

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

125.000

0

0

0

0

0

0

0

125.000

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2003 A 31/12/2003 (Reais)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.620

0

(14.620)

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

Pág:

LÍQUIDO

7

125.000

14.620

0

(14.620)

0

0

0

0

125.000

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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99999-9

Data-Base - 31/12/2003

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

29/06/2004 14:45:21

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

125.000

0

0

0

0

0

120.000

0

5.000

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2002 A 31/12/2002 (Reais)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

639.035

0

(660.429)

0

0

0

0

21.394

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

Pág:

LÍQUIDO

8

125.000

639.035

0

(660.429)

0

0

120.000

0

26.394

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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SANESALTO SANEAMENTO S/A

99999-9

Data-Base - 31/12/2003

Saldo Inicial

Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento/Redução do Capital Social

Realização de Reservas

Ações em Tesouraria

Lucro/Prejuízo do Exercício

Destinações

Outros

Saldo Final

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

29/06/2004 14:45:24

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

5.000

0

0

0

0

0

0

0

5.000

3 - CAPITAL SOCIAL
CAPITAL

4 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAVALIAÇÃO

5 - RESERVAS DE

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2001 A 31/12/2001 (Reais)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRO

6 - RESERVAS DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.394

0

0

21.394

ACUMULADOS

7 - LUCROS/PREJUÍZOS

Pág:

LÍQUIDO

9

26.394

0

0

21.394

0

0

0

0

5.000

8 - TOTAL PATRIMÔNIO

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2003

02.724.983/0001-34

09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

São Paulo, 03 de junho de 2004.

Ilmos. Srs.
Quotistas e Diretores da
SANESALTO SANEAMENTO LTDA.
1. Examinamos o Balanço Patrimonial da SANESALTO SANEAMENTO LTDA.
levantado em 31 de dezembro de 2003, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de
recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria
aplicáveis no Brasil e compreenderam:
a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume das transações , os sistemas contábeis e de controles internos da
Sociedade;
b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e informações contábeis divulgados; e
c) a avaliação das práticas contábeis mais representativas adotadas pela
administração da Sociedade, bem como da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1,
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da SANESALTO SANEAMENTO LTDA. em 31 de
dezembro de 2003, o resultado de suas operações, as mutações de seu
patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, correspondente
29/06/2004 14:45:36
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09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA

ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.
4. As demonstrações contábeis foram elaboradas no pressuposto da efetiva
implantação e funcionamento do objeto estabelecido no contrato de concessão
de serviços e obras públicas, firmado com a Prefeitura Municipal de Salto – SP
em 05 de dezembro de 1996, conforme detalhado na nota explicativa n° 1.
Nenhum ajuste foi efetuado nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro
de 2003 para refletir eventual insucesso dessas operações.
5. Examinamos anteriormente as demonstrações contábeis da SANESALTO
SANEAMENTO LTDA., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2002, cujo Parecer, datado de 28 de maio de 2004 continha ênfase quanto ao
fato mencionado no parágrafo 4.

CLAUDIO BIANCHESSI & ASSOCIADOS AUDITORES S/C
CRC 2SP 019128/O - 2

CLAUDIO CALDAS BIANCHESSI
CONTADOR CRC 1RS 34.686 T-4 “SP” 001714
CPF. 380.518.000-44
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, estamos apresentando as
demonstrações contábeis que, complementadas pelas notas explicativas e acompanhadas do
Parecer dos Auditores Independentes, refletem a situação da Sociedade em 31 de dezembro
de 2003.
A sociedade é uma empresa de propósito exclusive, constituída em 06 de novembro de
1996, e tem como objeto explorar, na qualidade de concessionária, a implantação e
operação dos serviços públicos municipais de coleta, tratamento e destino dos esgotos
sanitários do Município de Salto – SP, bem como, a comercialização de tubulações,
válvulas e seus acessórios e produtos químicos.
Até o início de 2002, a Sociedade obteve receitas decorrentes da leitura de hidrômetros,
processamento, emissão, notificação e cobrança de contas pelo fornecimento de água e
coleta de esgoto, cujos serviços foram interrompidos, conforme acordo com a Prefeitura
Municipal de Salto – SP, e retornarão com a implementação da estação de tratamento de
esgoto Santa Isabel.
Para a implementação da Estação de tratamento de esgoto Santa Isabel, a Sociedade
depende da obtenção de recursos objetivando financiar os seus programas de investimento.
Com esta finalidade foi aprovada a primeira e segunda emissões de Debêntures,
respectivamente , privadas e públicas, totalizando R$40.000.000,00 (quarenta milhões de
reais).
A segunda emissão de Debêntures, públicas, num total de R$36.000.000,00 (trinta e seis
milhões de reais) encontra-se em fase de registro na CVM – Comissão de Valores
Mobiliários.
A administração da Sanesalto Saneamento S/A agradece aos senhores acionistas, órgãos da
administração pública , fornecedores de bens e serviços, diretores e demais colaboradores
pela confiança, dedicação e empenho, fatores determinantes para que os objetivos
propostos pela Sociedade sejam viabilizados em curto prazo de tempo.
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31 DE DEZEMBRO DE 2003 e 2002
(em reais)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL
A Sociedade é uma empresa de propósito exclusivo, constituída em 06 de
novembro de 1996, e tem como objeto explorar, na qualidade de
concessionária, a implantação e operação dos serviços públicos municipais
de coleta, tratamento e destino dos esgotos sanitários do Município de
Salto – SP, bem como, a comercialização de tubulações, válvulas e seus
acessórios e produtos químicos.

Contrato de concessão
O contrato de concessão assinado em 05 de dezembro de 1996, firmado
com a Prefeitura Municipal de Salto – SP, compreende:
a) a implantação, operação e manutenção de uma estação de tratamento
de esgoto do tipo lodo ativado, denominada E.T.E. Santa Isabel, situada
na região do bairro Sete Quedas;
b) implantação, operação e manutenção de emissários, interceptores e
estações elevatórias, complementando o sistema de coleta de esgotos
existente; e
c) leitura de hidrômetros; processamento, emissão, notificação e cobrança
de contas pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto.
O prazo de concessão será de 240 meses, a contar do início das obras de
implantação do sistema, que deverá ocorrer no segundo semestre de 2004.

Operacionalização da concessão

29/06/2004 14:45:48

Pág:

201

13

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

Legislação Societária
Data-Base - 31/12/2003

02.724.983/0001-34
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Até o início do exercício 2002, a Sociedade obteve receitas decorrentes da
leitura de hidrômetros, processamento, emissão, notificação e cobrança de
contas pelo fornecimento de água e coleta de esgoto. Em comum acordo
com a Prefeitura Municipal de Salto – SP, estas operações foram
interrompidas no início de 2002, e retornarão com a implementação da
estação de tratamento de esgoto Santa Isabel.
Em relação aos itens a) e b), preponderantes do contrato de concessão
firmado com a Prefeitura Municipal de Salto – SP, a Sociedade está ainda
em fase pré-operacional, devido ao fato mencionado na nota explicativa n°
9, sub-item d), e a necessidade de obtenção de recursos objetivando
financiar os respectivos programas de investimentos.
Desta forma, a Sociedade passou a partir do início de 2002, a não mais
gerar receitas operacionais, estando com suas atividades paralisadas.

2.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. As principais práticas contábeis e de
apresentação adotadas para a elaboração dessas demonstrações
contábeis são as seguintes:

A) SEGREGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
Os ativos e passivos exigíveis até o prazo de um ano, contados a partir de
01/01/2004, foram classificados como circulantes.

B) ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Composto do direito de uso de terreno da Prefeitura Municipal de Salto –
SP através do contrato de concessão onde será implementada a estação
de tratamento de esgoto Santa Isabel, registrado pelo custo de aquisição e
ajustado ao valor de mercado. Não houve a contabilização de amortização
nesses exercícios, conforme detalhes na nota explicativa n° 3.

Diferido

29/06/2004 14:45:48
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Estão apresentadas as despesas pré-operacionais, incorridas até a data,
para a implantação da estação de tratamento de esgoto Santa Isabel.
Conforme mencionado na nota explicativa n° 4 não houve até o momento a
contabilização da respectiva amortização.

C) APURAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, incluindo
os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos.

D) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Não há provisão desses tributos nos exercícios de 2003 e 2002, pois foram
apurados prejuízos fiscais nesses exercícios.

3.

ATIVO IMOBILIZADO
O ativo Imobilizado está assim composto:
DESCRIÇÃO
Direito de uso
Provisão para redução ao valor
recuperável
Total do imobilizado

2003
1.536.813,75

2002
1.536.813,75

(606.952,51)
929.861,24

(606.952,51)
929.861,24

Conforme previsto no contrato de concessão e aditivos posteriores, a
Sociedade adquiriu o direito de uso da área definida para a estação de
tratamento de esgoto Santa Isabel, mediante a compensação de direitos
recebíveis pela prestação de serviços junto a Prefeitura Municipal de Salto
– SP, no montante de R$1.536.813,75.
Foi contabilizada provisão para ajustar o valor de aquisição do direito de
uso ao valor estimado de recuperação, baseando-se no valor pago pela
Prefeitura Municipal de Salto – SP pela desapropriação da área.
A amortização do direito de uso se dará com o início da geração de receitas
da estação de tratamento de esgoto Santa Isabel, por prazo não superior a
dez anos.
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4.

ATIVO DIFERIDO
A Sociedade incorreu em gastos para o início da efetivação dos itens a) e
b) do contrato de concessão firmado com a Prefeitura Municipal de Salto –
SP (detalhes na nota explicativa n° 1). Estas operações ainda não geraram
receitas, estando em fase pré-operacional. Em conseqüência foram
registrados no ativo diferido e assim apresentados no balanço patrimonial:
Projeto
Despesas pré-operacionais

2003
244.402,98

2002
244.402,98

A amortização destas despesas pré-operacionais se dará com o inicio da
geração de receitas da estação de tratamento de esgoto Santa Isabel, por
prazo não superior a dez anos.

5.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
As obrigações tributárias estão assim compostas no passivo circulante:
2003
15.883,02
69.914,15
4.222,57
2.533,54
92.553,28

PIS a recolher
COFINS a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher

6.

2002
13.255,82
58.349,73
4.222,57
2.533,54
78.361,66

PARTES RELACIONADAS
A Sociedade mantém no exigível a longo prazo saldo de mútuo firmado com
a empresa relacionada Saneciste Saneamento e Meio Ambiente S.A., no
montante de R$957.000,00 (R$971.620,03 em 2002).
O respectivo contrato estabelece um limite de crédito de R$2.000.000,00
(dois milhões de reais), com vencimento previsto para 31 de dezembro de
2008, podendo ser renovado conforme as partes dispuserem. Os encargos
pactuados correspondem à taxa de juros de 1% ao mês, calculados pró-rata
temporis a partir do momento da entrada em funcionamento da estação de
tratamento de esgoto Santa Isabel.
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7.

TRANSFERÊNCIA DE MÚTUOS PASSIVOS PARA RESULTADOS
ACUMULADOS
Conforme acordo firmado entre os sócios quotistas e a empresa
relacionada Saneciste Saneamento e Meio Ambiente S.A., houve o perdão
de parte das dívidas da Sociedade, no montante de R$14.620,03
(R$639.034,89 em 2002), sendo o seu valor transferido para resultados
acumulados no patrimônio liquido.

8.

CAPITAL SOCIAL
O Capital social é de R$125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais) divididos
em 125.000 (cinco mil) cotas de capital no valor de R$1,00 (hum real) cada
uma.

9.

EVENTOS SUBSEQUENTES
a) alteração na denominação social da Sociedade
Em 05 de abril de 2004, a Sociedade promoveu alterações no seu contrato
social e transformou-se em “sociedade anônima”, alterando a sua
denominação social para “ Sanesalto Saneamento S.A..
b) primeira emissão de Debêntures
Em assembléia geral extraordinária realizada em 03 de maio de 2004, foi
deliberada e aprovada a primeira emissão de debêntures, privadas,
escriturais e não conversíveis em ações, composta de uma única série, nas
condições que deverão constar da escritura de emissão. A emissão será de
4.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00, totalizando
R$4.000.000,00.

c) segunda emissão de Debêntures
Em assembléia geral extraordinária realizada em 20 de maio de 2004, foi
deliberada e aprovada a segunda emissão de debêntures, públicas,
escriturais e não conversíveis em ações, composta de uma única série, nas
condições que deverão constar da escritura de emissão. A emissão será de
36.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00, totalizando
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

R$36.000.000,00. Essa emissão ainda encontra-se em fase de registro na
CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
d) autorização para a implementação da estação de tratamento de
esgoto Santa Isabel
No início de 2004 a Sociedade obteve autorização da CETESB e da
Secretaria do Meio Ambiente para a implementação da estação de
tratamento de esgoto Santa Isabel.

29/06/2004 14:45:48

Pág:

206

18

ITR 30/06/2003

207

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/06/2004
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
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ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

4 - NIRE

35.3.0031500.6
01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

RUA COELHO NETO, 315

JD.TRÊS MARIAS

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

13320-520

SALTO

SP

6 - DDD

7 - TELEFONE

11

3885-2233

11 - DDD

12 - FAX

11

3885-7172

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

-

-

13 - FAX

14 - FAX

-

-

10 - TELEX

15 - E-MAIL

saneciste@saneciste.com.br

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

JOÃO MAURO BOSCHIERO
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

RUA PADRE JOÃO MANOEL, 923 - 11 ANDAR

CERQUEIRA CÉSAR

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

01411-001
7 - DDD

6 - UF

SÂO PAULO

SP

8 - TELEFONE

11

3060-9177

12 - DDD

13 - FAX

11

3060-9178

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

-

-

14 - FAX

15 - FAX

-

-

11 - TELEX

16 - E-MAIL

mauro@sanesalto.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

TRIMESTRE ATUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

1 - INÍCIO

2 - TÉRMINO

3 - NÚMERO

4 - INÍCIO

5 - TÉRMINO

6 - NÚMERO

7 - INÍCIO

8 - TÉRMINO

01/01/2004

31/12/2004

2

01/04/2004

30/06/2004

1

01/01/2004

31/03/2004

9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

10 - CÓDIGO CVM

CLAUDIO BIANCHESSI & ASSOCIADOS AUDITORES S/C

00684-0

11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

12 - CPF DO RESP. TÉCNICO

CLAUDIO CALDAS BIANCHESSI

380.518.000-44
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1 - TRIMESTRE ATUAL

2 - TRIMESTRE ANTERIOR

3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR

30/06/2004

31/03/2004

30/06/2003

(Unidades)
Do Capital Integralizado

125.000

125.000

0

0

0

125.000

125.000

125.000

4 - Ordinárias

0

0

0

5 - Preferenciais

0
0

0

0

0

0

1 - Ordinárias
2 - Preferenciais
3 - Total

125.000

Em Tesouraria

6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Paralisada
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

116 - Saneamento, Serv. Água e Gás
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Saneamento
6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Não Apresentado
7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES

Sem Ressalva
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ITEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE
1 - ITEM

2 - EVENTO

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO
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(Reais)

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL

1 - DATA

03/09/2004 14:51:18

31/08/2004

2 - ASSINATURA

(Reais)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

ALTERAÇÃO

1- ITEM 2 - DATA DA
5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

01.09 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
Data-Base - 30/06/2004
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

(Unidades)

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS

8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

Legislação Societária
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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 30/06/2004

4 - 31/03/2004

1.328.143

1.174.560

Ativo Circulante

61.610

297

1.01.01

Disponibilidades

42.520

297

1.01.02

Créditos

0

0

1.01.03

Estoques

0

0

1.01.04

Outros

19.090

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

0

0

1.02.01

Créditos Diversos

0

0

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

1.02.03

Outros

0

0

1.03

Ativo Permanente

1.266.533

1.174.263

1.03.01

Investimentos

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

1.03.02

Imobilizado

929.860

929.860

1.03.03

Diferido

336.673

244.403
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 30/06/2004

4 - 31/03/2004

1.328.143

1.174.560

253.069

95.386

Empréstimos e Financiamentos

0

0

2.01.02

Debêntures

0

0

2.01.03

Fornecedores

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

2.01.05
2.01.06

4.850

0

98.219

95.386

Dividendos a Pagar

0

0

Provisões

0

0

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

2.01.08

Outros

150.000

0

2.01.08.01

Adiantamentos p/futuro aumento capital

150.000

0

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

957.000

957.000

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

0

0

2.02.02

Debêntures

0

0

2.02.03

Provisões

0

0

2.02.04

Dívidas com Pessoas Ligadas

957.000

957.000

2.02.05

Outros

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

118.074

122.174

2.05.01

Capital Social Realizado

125.000

125.000

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

(6.926)

(2.826)
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Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

Deduções da Receita Bruta

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

Resultado Bruto

Despesas/Receitas Operacionais

Com Vendas

Gerais e Administrativas

Financeiras

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Outras Receitas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

Resultado da Equivalência Patrimonial

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Receitas

Despesas

Resultado Antes Tributação/Participações

Provisão para IR e Contribuição Social

IR Diferido

Participações/Contribuições Estatutárias

Participações

Contribuições

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.06.01

3.06.02

3.06.03

3.06.03.01

3.06.03.02

3.06.04

3.06.05

3.06.06

3.07

3.08

3.08.01

3.08.02

3.09

3.10

3.11

3.12

3.12.01

3.12.02

3.13
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4.100)

0

0

0

(4.100)

0

0

0

(3.301)

1

(3.300)

(800)

0

(4.100)

3 - 01/04/2004 a 30/06/2004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(6.926)

0

0

0

(6.926)

0

0

0

(6.134)

8

(6.126)

(800)

0

(6.926)

4 - 01/01/2004 a 30/06/2004

5 - 01/04/2003 a 30/06/2003

0

0

0

0

0

0

(133)

0

0

0

(133)

0

0

0

(137)

4

(133)

0

0

(133)

0

0

0

0

0

6 - 01/01/2003 a 30/06/2003

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ

0

0

0

0

0

0

(268)

0

0

0

(268)

0

0

0

(272)

4

(268)

0

0

(268)

0

0

0

0

0
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PREJUÍZO POR AÇÃO

(0,03280)

125.000

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)

LUCRO POR AÇÃO

(4.100)

Lucro/Prejuízo do Período

3 - 01/04/2004 a 30/06/2004

2 - DESCRIÇÃO

1 - CÓDIGO

3.15

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/06/2004
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(0,05541)

125.000

(6.926)

4 - 01/01/2004 a 30/06/2004

(133)

(0,00106)

125.000

5 - 01/04/2003 a 30/06/2003

7

(268)

(0,00214)

125.000

6 - 01/01/2003 a 30/06/2003

02.724.983/0001-34

3 - CNPJ
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04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

SANESALTO SANEAMENTO S.A.
CNPJ 02.724.983/0001-34
Salto - SP
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
30 DE JUNHO DE 2004
(em reais)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL
A Sociedade é uma empresa de propósito exclusivo, constituída em 06 de
novembro de 1996, e tem como objeto explorar, na qualidade de
concessionária, a implantação e operação dos serviços públicos municipais
de coleta, tratamento e destino dos esgotos sanitários do Município de
Salto – SP, bem como, a comercialização de tubulações, válvulas e seus
acessórios e produtos químicos.
Contrato de concessão
O contrato de concessão assinado em 05 de dezembro de 1996, firmado
com a Prefeitura Municipal de Salto – SP, compreende:
a) a implantação, operação e manutenção de uma estação de tratamento
de esgoto do tipo lodo ativado, denominada E.T.E. Santa Isabel, situada
na região do bairro Sete Quedas;
b) implantação, operação e manutenção de emissários, interceptores e
estações elevatórias, complementando o sistema de coleta de esgotos
existente; e
c) leitura de hidrômetros; processamento, emissão, notificação e cobrança
de contas pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto.
O prazo de concessão será de 240 meses, a contar do início das obras de
implantação do sistema, que deverá ocorrer no segundo semestre de 2004.
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Operacionalização da concessão
Até o início do exercício de 2002, a Sociedade obteve receitas decorrentes
da leitura de hidrômetros, processamento, emissão, notificação e cobrança
de contas pelo fornecimento de água e coleta de esgoto. Em comum acordo
com a Prefeitura Municipal de Salto – SP, estas operações foram
interrompidas no início de 2002, e retornarão com a implementação da
estação de tratamento de esgoto Santa Isabel.
Em relação aos itens a) e b), preponderantes do contrato de concessão
firmado com a Prefeitura Municipal de Salto – SP, a Sociedade está ainda
em fase pré-operacional, devido a ter obtido no início de 2004 a autorização
da CETESB e da Secretaria do Meio ambiente para a implementação da
estação de tratamento de esgoto Santa Isabel , e a necessidade de
obtenção de recursos objetivando financiar os respectivos programas de
investimentos.
Desta forma, a Sociedade passou a partir do início de 2002, a não mais
gerar receitas operacionais, estando com suas atividades paralisadas.

2.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. As principais práticas contábeis e de
apresentação adotadas para a elaboração dessas demonstrações
contábeis são as seguintes:

A) SEGREGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
Os ativos e passivos exigíveis até o prazo de um ano, contado a partir de
01/07/2004, foram classificados como circulantes.

B) ATIVO PERMANENTE
No ativo permanente, o grupo do ativo diferido reflete as despesas préoperacionais incorridas para a implantação da estação de tratamento de
esgoto Santa Isabel, e os gastos realizados até a data com o lançamento
de debêntures, sem apresentar até 30 de junho de 2004, amortização
acumulada, conforme maiores detalhes na nota explicativa n° 4.
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O grupo do imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, sem
apresentar até 30 de junho de 2004, amortização acumulada, conforme
maiores detalhes na nota explicativa n° 3.

C) APURAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, incluindo
os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos.

D) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Não há provisão contabilizada desses tributos no primeiro trimestre de
2004, pois foi apurado prejuízo fiscal neste período.

3.

ATIVO IMOBILIZADO
O ativo imobilizado está assim composto:
DESCRIÇÃO
Direito de uso
Provisão para redução ao valor
recuperável
Total do imobilizado

30/06/2004
1.536.813,75
(606.952,51)
929.861,24

Conforme previsto no contrato de concessão e aditivos posteriores, a
Sociedade adquiriu o direito de uso da área definida para a estação de
tratamento de esgoto Santa Isabel, mediante a compensação de direitos
recebíveis pela prestação de serviços junto a Prefeitura Municipal de Salto
– SP, no montante de R$ 1.536.813,75.
Foi contabilizada provisão para ajustar o valor de aquisição do direito de
uso ao valor estimado de recuperação, baseando-se no valor pago pela
Prefeitura Municipal de Salto – SP pela desapropriação da área.

A amortização do direito de uso se dará com o início da geração de receitas
da estação de tratamento de esgoto Santa Isabel, por prazo não superior a
dez anos.
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4.

ATIVO DIFERIDO
A Sociedade incorreu em gastos para o início da efetivação dos itens a) e
b) do contrato de concessão firmado com a Prefeitura Municipal de Salto –
SP (detalhes na nota explicativa n° 1). Estas operações ainda não geraram
receitas, estando em fase pré-operacional.
A Sociedade optou também pela contabilização dos gastos incorridos até a
data com o lançamento das debêntures (vide nota explicativa n° 9) no ativo
diferido, visto que os recursos obtidos com essas emissões serão utilizados
para a implementação dos itens a) e b) mencionados anteriormente, que
estão em fase pré-operacional.
Em conseqüência, o ativo diferido está assim apresentado:
Projeto
Despesas pré-operacionais
Gastos lançamentos debêntures
Total do diferido

30/06/2004
244.402,98
92.269,22
336.672,20

A amortização das despesas pré-operacionais e dos gastos com os
lançamentos das debêntures se dará com o início da geração de receitas
da estação de tratamento de esgoto Santa Isabel, por prazo não superior a
dez anos.
5.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
As obrigações tributárias estão assim compostas no passivo circulante:
Descrição
PIS a recolher
COFINS a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
Total das obrigações tributárias

6.

30/06/2004
16.931,89
74.531,11
4.222,57
2.533,54
98.219,11

ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
Durante o transcorrer do segundo trimestre de 2004, houve o ingresso de
novos recursos na Sociedade aportados por seus acionistas, no montante
total de R$150.000,00, cujo valor está contabilizado no passivo circulante
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como adiantamentos para futuro aumento de capital, e passará a ser capital
social na próxima alteração contratual.
7.

PARTES RELACIONADAS
A Sociedade mantém no exigível a longo prazo saldo de mútuo firmado com
a empresa relacionada Saneciste Saneamento e Meio ambiente S.A., no
montante de R$ 957.000,00.
O respectivo contrato estabelece um limite de crédito de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), com vencimento previsto para 31 de dezembro de
2008, podendo ser renovado conforme as partes dispuserem. Os encargos
pactuados correspondem à taxa de juros de 1% ao mês, calculados pró-rata
temporis a partir do momento da entrada em funcionamento da estação de
tratamento de esgoto Santa Isabel.

8.

CAPITAL SOCIAL
O Capital social é de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais) divididos
em 125.000 (cinco mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (hum real) cada
uma.

9.

EMISSÃO DE DEBÊNTURES
b) primeira emissão de Debêntures
Em assembléia geral extraordinária realizada em 03 de maio de 2004, foi
deliberada e aprovada a primeira emissão de debêntures, privadas,
escriturais e não conversíveis em ações, composta de uma única série, nas
condições que deverão constar da escritura de emissão. A emissão será de
4.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando
R$ 4.000.000,00.
c) segunda emissão de Debêntures
Em assembléia geral extraordinária realizada em 20 de maio de 2004, foi
deliberada e aprovada a segunda emissão de debêntures, públicas,
escriturais e não conversíveis em ações, composta de uma única série, nas
condições que deverão constar da escritura de emissão. A emissão será de
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36.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando
R$ 36.000.000,00. Essa emissão ainda encontra-se em fase de registro na
CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
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05.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE

Até o início do exercício de 2002, a companhia obteve receitas decorrentes da leitura de
hidrômetros, processamento, emissão, notificação e cobrança de contas pelo fornecimento
de água e coleta de esgoto. Em comum acordo com a Prefeitura Municipal de Salto – SP,
estas operações foram interrompidas no início de 2002, e retornarão com a implementação
da estação de tratamento de esgoto Santa Isabel.
Quanto à implantação, operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto, dos
emissários, interceptores e estações elevatórias, atividades estas preponderantes do contrato
de concessão firmado com a Prefeitura Municipal de Salto – SP, a companhia está ainda em
fase pré-operacional, devido a necessidade de obtenção de recursos objetivando financiar os
respectivos programas de investimento e, pelo fato de somente no início de 2004 ter obtido
autorização da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente para a implementação da
estação de tratamento de esgoto Santa Isabel.
Portanto, a companhia desde o início de 2002 não mais gerou receitas operacionais, estando
momentaneamente com suas atividades paralisadas.
Conseqüentemente, não há qualquer comentário relevante a ser feito sobre o desempenho
da companhia no trimestre.
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A

02.724.983/0001-34

10.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

1- ITEM

01

2 - Nº ORDEM

1

3 - Nº REGISTRO NA CVM

999999

4 - DATA DO REGISTRO CVM

03/05/2004

5 - SÉRIE EMITIDA

UN

6 - TIPO DE EMISSÃO

SIMPLES

7 - NATUREZA EMISSÃO

PARTICULAR

8 - DATA DA EMISSÃO

02/05/2004

9 - DATA DE VENCIMENTO

02/05/2013

10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE

SUBORDINADA

11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL

(Reais)

1.000,00

14 - MONTANTE EMITIDO

(Reais)

4.000.000

15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)

4.000

16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO (UNIDADE)

0

17 - TÍTULO TESOURARIA

(UNIDADE)

0

18 - TÍTULO RESGATADO

(UNIDADE)

0

19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)

0

20 - TÍTULO A COLOCAR

(UNIDADE)

4.000

21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO

03/05/2004

22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

99999-9

SANESALTO SANEAMENTO S/A
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10.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

1- ITEM

02

2 - Nº ORDEM

2

3 - Nº REGISTRO NA CVM

999999

4 - DATA DO REGISTRO CVM

20/05/2004

5 - SÉRIE EMITIDA

UN

6 - TIPO DE EMISSÃO

SIMPLES

7 - NATUREZA EMISSÃO

PÚBLICA

8 - DATA DA EMISSÃO

01/06/2004

9 - DATA DE VENCIMENTO

02/05/2011

10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE

SUBORDINADA

11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL

(Reais)

1.000,00

14 - MONTANTE EMITIDO

(Reais)

36.000.000

15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)

36.000

16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO (UNIDADE)

0

17 - TÍTULO TESOURARIA

(UNIDADE)

0

18 - TÍTULO RESGATADO

(UNIDADE)

0

19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)

0

20 - TÍTULO A COLOCAR

(UNIDADE)

36.000

21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO

20/05/2004

22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
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12.01 - COMENTÁRIO SOBRE O COMPORTAMENTO DAS PROJEÇÕES EMPRESARIAIS

Até o início do exercício de 2002, a companhia obteve receitas decorrentes da leitura de
hidrômetros, processamento, emissão, notificação e cobrança de contas pelo fornecimento
de água e coleta de esgoto. Em comum acordo com a Prefeitura Municipal de Salto – SP,
estas operações foram interrompidas no início de 2002, e retornarão com a implementação
da estação de tratamento de esgoto Santa Isabel.
Quanto a implantação, operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto, dos
emissários, interceptores e estações elevatórias, atividades estas preponderantes do contrato
de concessão firmado com a Prefeitura Municipal de Salto – SP, a companhia está ainda em
fase pré-operacional, devido a necessidade de obtenção de recursos objetivando financiar os
respectivos programas de investimento e, pelo fato de somente no início de 2004 ter obtido
autorização da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente para a implementação da
estação de tratamento de esgoto Santa Isabel.
Portanto, a companhia desde o início de 2002 não mais gerou receitas operacionais, estando
momentaneamente com suas atividades paralisadas.
Conseqüentemente, não há qualquer comentário sobre o comportamento das projeções
empresariais até o momento.
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13.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS

S ANE S ALTO
SANEAMENTO S.A.

PROJETO DE
EMISSÃO DE
TÍTULOS

UNITAS
DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

ANÁLISE DA QUALIDADE DO
INVESTIMENTO NOS TÍTULOS
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
JUNHO 2004
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13.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS

ANÁLISE DA QUALIDADE DO
INVESTIMENTO NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA

SANESALTO

ÍNDICE
DAS
SEÇÕES
1. PRINCÍPIOS DA EMISSÃO DE TÍTULOS
2. SÍNTESE DESTA ANÁLISE
3. PARÂMETROS DA EMISSÃO DOS TÍTULOS
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ] - Erro! A origem da referência não foi
encontrada.

228

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
Data-Base - 30/06/2004

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A
02.724.983/0001-34
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4. AMBIENTE DA SANESALTO
COM A CAPTAÇÃO DOS TÍTULOS
4.1. POPULAÇÃO E GERAÇÃO DE
RECEITA OPERACIONAL NA SANESALTO
4.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS
COM A COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS
4.3. CONTAS DE DESPESAS OPERACIONAIS
E CONTAS DE ENCARGOS
4.4. FLUXO DE CAIXA ESPERADO
4.5. RESERVA DE SEGURANÇA
4.6. FATORES DE SEGURANÇA E SUA FLUTUAÇÃO
5. FLUTUAÇÃO DOS INDICADORES
DO INVESTIMENTO NOS TÍTULOS
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO
INVESTIMENTO NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA

SANESALTO

1. PRINCÍPIOS DA EMISSÃO DE
TÍTULOS



A

SANESALTO

S.A.

– SANESALTO

é

uma

sociedade de propósito exclusivo, estruturada
para explorar a concessão dos serviços de coleta
e tratamento de esgotos na cidade de Salto (SP),
sob concessão da Prefeitura Municipal.
A SANESALTO está na fase de implantação da
planta

de

tratamento,

que

demanda

investimentos. Para fortalecer sua capacidade
de investimento e terminar a implantação, a
SANESALTO faz a emissão de títulos corporativos,

objeto desta análise, com o propósito de captar
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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recursos para concluir as instalações requeridas
e aí iniciar o ciclo de cobrança de tarifas dos
usuários do sistema.


A SANESALTO, como empresa de propósito
exclusivo e como é exigido no contrato de
concessão, não pode explorar qualquer outra
atividade econômica, de forma que esta emissão
se enquadra no princípio geral de estruturação
de um project-finance, sendo os recursos
captados exclusivamente para implantar o
projeto,

que,

operando,

deverá

produzir

recursos livres no montante suficiente para
pagar as responsabilidades com os títulos
emitidos, mantida uma reserva de segurança,
que deverá traduzir um certo grau de conforto
para o investidor e que se deve se refletir na(s)
nota(s) de rating conferida(s) à emissão por
agência(s) especializada(s).


Como os recursos são tomados pela SANESALTO
na fase de implantação, a sociedade procura
construir um arcabouço de garantias para que
esses recursos resultem nas instalações prontas
e operando, capazes de gerar renda. De outra
forma, o investimento nos títulos teria um risco

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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elevado, porque a geração de caixa para
pagamento das obrigações assumidas está
vinculada à exploração plena da concessão1.


1

Os títulos emitidos são debêntures simples,

O Prospecto da emissão contém um capítulo que trata
exclusivamente dos riscos do investimento.
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subordinadas, destinadas à distribuição pública
após a autorização da CVM.


O capital dos acionistas controladores da
sociedade, necessário para completar o funding
da

operação,

expressivamente

ingressou
através

na
da

companhia
subscrição

e

integralização de títulos de uma emissão
privada, citada adiante nesta análise, quando
mostramos o conjunto das obrigações da
SANESALTO. Esses

títulos

também

são

debêntures simples e subordinadas, que são
formatados para receber renda e amortização
depois de satisfeitas as obrigações com os
títulos destinados à distribuição pública.

2. SÍNTESE
DESTA ANÁLISE

Esta análise explora a qualidade dos títulos de
investimento emitidos pela

SANESALTO,

com o objetivo

de completar o funding da implantação física
necessária para cumprir com o contrato de exploração

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]

233

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

6

dos serviços de coleta e tratamento de esgotos da
cidade de Salto-SP.
Essa análise de qualidade oferece indicadores, que
informam o investidor nos títulos sobre renda e efeitos
de riscos no investimento. Para tratar da renda, basta
descrever o formato dos títulos. Para tratar dos
riscos, entretanto, o conjunto das informações é mais
complexo, porque deve ilustrar o investidor sobre a
capacidade e conforto que o fluxo de caixa esperado
da

SANESALTO

apresenta, relativamente às obrigações

de pagamento constituídas através da colocação dos
títulos.
A

SANESALTO

emite uma única série de títulos, no

volume total de R$ 36.000 mil, valor base no mês de
junho de 2004.
Esses títulos pagam aos investidores juros mensais e
são amortizados em tranches anuais, segundo um
fluxo mostrado adiante nesta análise (ANEXO ao final).
Os juros são calculados mensalmente sobre o valor de
face dos títulos, ajustado segundo a variação do IGP-M,
aplicada, de forma discreta, em ciclos de 12

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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meses2. As amortizações são em ciclos de 12 meses,
justamente para que possam ser pagas com ajuste
integral conforme a variação do IGP-M.
Considerando a remuneração prevista e o sistema de
amortização, a taxa de retorno esperada para o
investimento nos títulos é de 11,0879% equivalente
ano, efetiva, acima do

IGP-M.

Essa taxa de retorno

tem seu cálculo afetado pela expectativa de inflação
média anual no ciclo de vida do título e esse valor está
preso a uma expectativa média de inflação, pelo IGP-M,
de 6,20% ano no ciclo de vida do título, com uma
evolução anual (ano calendário) mostrada mais
adiante3. Adotada a curva de inflação citada, essa taxa
de

retorno

equivalerá

à

taxa

de

18,5030%

equivalente ano, nominal em Reais.
2.1.

ROTEIRO DA ANÁLISE
Esta análise segue o roteiro:
CAPÍTULO 3

trabalha com os parâmetros

da emissão dos títulos, mostrando sua estrutura

2

Essa é uma exigência legal, no Brasil.

3

Adiante, nesta analise, é discutida a distorção desta taxa de
retorno esperada, fazendo-se flutuar a taxa de inflação.
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e

seus

indicadores

de

rentabilidade

e

sustentação.
ilustra

CAPÍTULO 4

o

cenário

para

construção do fluxo de caixa da SANESALTO em
operação e projeta o fluxo de caixa da SANESALTO
com a inclusão dos movimentos dos títulos,
mostrando, inclusive, as reservas de segurança
que

estão

programadas

no

sentido

da

constituição de fundos para o pagamento das
obrigações

com

os

títulos. Trata

dos

indicadores de sustentação do fluxo de caixa da
SANESALTO,

para mostrar a segurança do

investimento nos títulos, quanto aos riscos de
default. Mostra

ainda

os

riscos

do

investimento nos títulos, no conceito de default
da SANESALTO , com a indicação da flutuação
dos índices de segurança, medidos no fluxo de
caixa da

SANESALTO,

utilizando cenários de

comportamento estressados, relativamente ao
cenário referencial adotado nesta análise.
CAPÍTULO 5

analisa

os

riscos

de

flutuação da taxa de retorno do investimento
nos títulos em funções de distorções no cenário
econômico.
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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2.2.

MOEDA DA ANÁLISE

Todos os dados dos cenários utilizados na análise
foram recebidos da

SANESALTO,

são da sua

responsabilidade e estão na base de abril de 2004.
Como a data base da emissão dos títulos é junho de
2004, essa referência de moeda apresenta uma margem
de segurança adicional implícita na análise, pois as
tarifas que produzem a receita esperada na SANESALTO
estão calculadas com atraso de reajuste de dois meses
em relação à moeda da emissão.
A imposição de usar, numa análise de largo horizonte,
uma moeda base de referência é da boa técnica de
análise, na medida em que a leitura dos cenários, dos
parâmetros de comportamento e desempenho e dos
indicadores não fica distorcida por expectativas de
comportamento

da

inflação

sem

controle

e

monitoramento. Assim, os valores desta análise, por
estarem referidos a uma base, não representam o
montante das transações financeiras esperadas nesse
horizonte, mas o poder de compra de cada transação,
relacionado à base, tendo como deflator o IGP-M.
Essa hipótese, de outro lado, está associada à premissa
necessária de que é sustentável se admitir que as
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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contas de receitas e despesas flutuam, em ciclo de ano,
acompanhando a evolução do IGP-M.
As receitas espelhadas nos cálculos desta análise já
contemplam uma perda implícita, relativamente à
moeda da base, ou ao comportamento da inflação,
porque seu sistema de reajuste contempla aplicações
discretas a cada ciclo de ano.
Mesmo assim, caso ocorra um descolamento das
receitas contra as despesas, relativamente à variação do
IGP-M,

o fluxo de recursos livres será mais forte do que

o traçado nesta análise e, na hipótese inversa, mais
frágil.
Impactos de descolamentos em contas de despesas
muito concentradas, numa atividade capital intensivo,
que apresenta uma grande margem operacional como
ocorre na SANESALTO, podem ser controlados através
de procedimentos gerenciais, de forma que é lícito
admitir a hipótese de equilíbrio em torno do

IGP-M,

que ocorrerá, seja porque as contas assim se
comportam, seja porque os sistemas gerenciais tendem
a promover seu ajuste, caso descolamentos venham a
ocorrer.
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3. PARÂMETROS DA
EMISSÃO DOS TÍTULOS
Os títulos corporativos de emissão da

SANESALTO

são

debêntures subordinadas emitidas em uma única série,
para integralização a vista no ato da subscrição.
Os títulos têm seu valor de face corrigido segundo a
variação do

IGP-M,

a cada ciclo de 12 meses, contados

desde a data da emissão. Pagam juros mensais sobre
o valor de face e são amortizados em parcelas anuais a
partir do terceiro ano da sua emissão, segundo um
fluxo indicado adiante.
No quadroT1 indicamos o patamar de juros mensais e a
curva de amortização anual. Para pagamento das
responsabilidades com juros e amortização, a escritura
de emissão dos títulos prevê a constituição de contas
de reserva, na qual são acumulados os fundos
necessários para pagar o fluxo das obrigações com
antecedência.
Como os juros são pagos sobre o valor de face
ajustado e este sofre reajuste em ciclos anuais, dentro
de cada ciclo de 12 meses a parcela de juros é
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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constante em Reais, de forma que a taxa efetiva do
investimento nos títulos é menor que a taxa de juros
implícita4, a depender da taxa de inflação (variação do
IGP-M)

que venha a ocorrer no horizonte da vida do

título. A taxa de inflação só afeta o pagamento das
parcelas de juros, porque as amortizações, que estão
programadas para ocorrer em ciclos de 12 meses,
recebem a totalidade do ajuste segundo a variação do
IGP-M.

No

quadroT2

mostramos o cenário utilizado para

balizar a inflação, pelo

IGP-M,

no horizonte desta

análise. Esse cenário é usado para medir, em moeda
da base, o valor efetivo dos juros recebidos dentro de
cada mês de cada ciclo anual, nos quais o valor de face
permanece estabilizado, como também para calcular os
fatores de perda implícita na receita da SANESALTO, pela
razão de que as tarifas são ajustadas a cada ciclo de 12
meses.
Como se vê no quadroT3, para a taxa média de inflação
de 6,2% ano, na curva de inflação mostrada no
quadroT2,

4

a taxa de juros implícita, de 0,91125% mês

Designamos como taxa de juros implícita, a taxa referida na
escritura de emissão, equivalente a 0,91125% mês.
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(que equivale a 11,50% ano), devido às perdas
inflacionárias, acaba se transformando numa taxa de
retorno efetiva, acima do

IGP-M,

de 11,0879%

equivalente anual.
Essa taxa de retorno, no conceito efetivo, acima do
IGP-M,

poderá oscilar, com 90% de probabilidade, no

intervalo entre [ 11,0478%  11,0585% ], caso a curva
das taxas de inflação no horizonte seja distorcida no
intervalo

de

[ +2 pontos percentuais  -1 ponto percentual ].
Considerando a curva de inflação arbitrada, a taxa
nominal de retorno esperada para o investimento nos
títulos

de

emissão

de

SANESALTO

será

de

18,5030% equivalente anual em Reais.
No

gráficoT4,

vemos

uma

consolidação

dos

pagamentos mensais relativos a juros e amortizações
em regime de ano calendário, com indicação da curva
de formação da taxa de retorno do investimento nos
títulos.
No gráficoT5, mostramos, para o investidor nos títulos,
em regime mensal, a curva de recuperação da
capacidade de investimento à taxa de retorno esperada,
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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a curva de devolução do investimento (em moeda
estável) e a curva de formação da taxa de
retorno. Dessas curvas podemos concluir pelo
payback do investimento, que se verifica dentro do
mês 60 e pelo índice duration à taxa de retorno,
equivalente a 43 meses.
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quadro T1
Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
[ valores em R$mil junho 2004 ]
VOLUME DA EMISSÃO

36.000

AJUSTE DO
VALOR DE FACE

a cada ciclo de um ano, contado da
data base da emissão ( 1 de junho de 2004 ),
conforme a variação do IGP-M no ciclo

JUROS

pagos mensalmente, sobre o valor
de face ajustado, à taxa de
taxa equivalente anual de juros

AMORTIZAÇÃO

NOTA:

em seis parcelas anuais:
1 junho, 2006
1 junho, 2007
1 junho, 2008
1 junho, 2009
1 junho, 2010
1 junho, 2011

0,91125%
11,50%

15%
15%
15%
15%
20%
20%

as amortizações incidem sobre o valor de face dos títulos, atualizado
segundo a variação do IGP-M.
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quadro T2
Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
ARBITRAGEM DO CENÁRIO DE INFLAÇÃO
IMPACTO INFLACIONÁRIO NAS RECEITAS E
PERDAS IMPLÍCITAS NA TAXA DE JUROS DOS TÍTULOS

calendário

sequencial
dos títulos

taxa de
inflação
média

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
média do
ciclo

1
1/2
2/3
3/3
4/5
5/6
6/7
7/8
8/9

% ano
8,0%
7,0%
6,5%
6,5%
6,0%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%

ANO

NOTA:

fator de
perda
inflacionária
nas Receitas
0,9594
0,9641
0,9666
0,9666
0,9690
0,9715
0,9715
0,9715
0,9715

6,20%

sendo i a taxa de inflação mensal
em cada ano, o fator de perda
inflacionária nas receitas equivale
12
1
, sendo i = [12 (1 + I)]− 1,
a (1 + i) −12
12 ⋅ i ⋅ (1 + i)
para I=taxa de inflação média,
em % ano, como consta do
quadro.
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quadro T3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
INDICADORES DA RENTABILIDADE DOS TÍTULOS
valores conforme indicado
FLUXO DOS RECURSOS
DO INVESTIDOR
ANO

sequencial
dos títulos
1
2
3
4
5
6
7
8

calendário
DE

ATÉ

2-jun-04
2-jun-05
2-jun-06
2-jun-07
2-jun-08
2-jun-09
2-jun-10
2-jun-11

1-jun-05
1-jun-06
1-jun-07
1-jun-08
1-jun-09
1-jun-10
1-jun-11
1-jun-12

TOTAL

TAXA DE RETORNO
DO INVESTIDOR

duration
do investimento

prazo de imobilização
do investimento

payback
do investimento

NOTAS:

JUROS RECEBIDOS

AMORTIZAÇÃO

TOTAL DO RETORNO (*)

MENSALMENTE NO ANO

NAS DATAS DEFINIDAS

RESPEITANDO O FLUXO

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

3.937
4.235
3.844
3.372
2.816
2.167
1.143
-

3.780
3.798
3.234
2.665
2.099
1.530
765
-

6.204
6.608
7.023
7.430
10.452
11.026
-

5.400
5.400
5.400
5.400
7.200
7.200
-

3.937
10.439
10.452
10.395
10.246
12.619
12.169
-

3.780
9.198
8.634
8.065
7.499
8.730
7.965
-

20.371

17.871

48.743

36.000

70.257

53.871

taxa média anual, efetiva acima do IGP-M
na curva de inflação arbitrada = TRRe

11,0879%

taxa média anual, nominal em Reais
na curva de inflação arbitrada = TRRn

18,5030%

prazo médio de remuneração do investimento
à taxa média anual de TRRe

43 meses

prazo médio de imobilização do
valor do investimento, nos títulos

34 meses

prazo para devolução ao investidor da
60 meses
capacidade de investimento imobilizada nos títulos
(*) Este fluxo não pode ser usado para cálculo de taxas de retorno,
porque acumula os valores de juros recebidos no ano para o final do ciclo.
O cálculo usando este fluxo promove um êrro aproximado de
53 pontos base em TRRe e 91 pontos base em TRRn

1. juros nominais: a cada ciclo anual são pagas 12 parcelas de juros,

uma a
cada mês, todas iguais em reais nominais, a primeira no dia 1 de
julho de cada ciclo (ou no primeiro dia útil). O valor da parcela de
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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cada ciclo é calculado pelo valor nominal da debênture do dia 1 de
junho do ano de início de cada ciclo de 12 meses. Por exemplo,
todas as parcelas, de 1 de julho de 2006 até 1 de junho de 2007 (12
parcelas) são iguais à aplicação da taxa implícita de juros (0,91125%)
sobre o valor das debêntures depois do ajuste pelo IGP-M de 1 de
junho de 2006 e da amortização de 15% do valor de face que
ocorrerá em 1 de junho de 2006.
2. valor nominal da amortização: cada amortização é feita na
proporção definida do valor de face, ajustada pela variação do IGP-M
desde 1 de junho de 2004 até a data da amortização,
compreendendo ciclos inteiros de 12 meses. Os cálculos dos
valores neste quadroT3 levam em conta a expectativa de taxa de
inflação (variação do IGP-M) descrita no quadroT2.
de um investimento é calculada segundo a expressão

3. duration:
n

k
∑ (1 + TRR

R

1

e

)k

⋅k

, onde

INV

INV=valor

do investimento, que neste caso é

o valor da emissão; k é um contador de tempo, que neste caso é
representado por uma seqüência de meses, sendo o mês 1 o
seguinte ao da emissão; n é o número de meses até o final da
emissão, que neste caso é 84; Rk é o valor, em moeda da base, de
cada retorno do investimento, a cada mês k, que neste caso é a soma
de juros e amortização que o investidor nos títulos receberá a cada
mês. A taxa TRRe é a taxa de retorno do investimento, que neste
caso é a taxa efetiva TRRe mostrada no quadro. Quando um
investimento é devolvido segundo um fluxo de retorno, com é o
caso destes títulos, uma parte do montante investido foi aplicado
somente até o momento do primeiro retorno (mês 1) à taxa TRRe,
uma outra parte até o segundo e, assim,sucessivamente. duration
mostra o prazo médio no qual o total do investimento se manteve
rendendo à taxa TRRe.
4. prazo de imobilização: de um investimento é calculado segundo
pb

a expressão

∑Rk ⋅k
1

INV

, onde pb é a data de payback. Significa quanto
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tempo, em média, a totalidade dos recursos aplicados esteve
imobilizada no investimento.
5. payback:

de um investimento é a data

pb

em que a equação

pb

INV =

∑R k estará satisfeita.

Indica quanto tempo tarda para que o

1

investidor, através do fluxo do retorno, retome a capacidade de
investimento que tinha ao aplicar INV.
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gráfico T4
CURVA DO RECEBIMENTO DOS JUROS
E DAS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DOS TÍTULOS
E CURVA FORMAÇÃO DE TRRe

12.000

24%
juros

11.000

22%

amortização do título

20%

9.000

18%

8.000

16%

7.000

14%

6.000

12%

5.000

10%

4.000

8%

3.000

6%

2.000

4%

1.000

2%

0

0%
2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

ano calendário

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]

248

2.009

2.010

2.011

formação d ataxa de retorno

fluxo do retorno do investimento (R$mil da base)

formação da taxa de retorno TRRe
10.000

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

21

gráfico T5
CURVAS MOSTRANDO A VELOCIDADE
DA DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO
E CURVA FORMAÇÃO DE TRRe
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80%
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70%
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4. AMBIENTE DA SANESALTO
COM CAPTAÇÃO
DOS TÍTULOS

4.1.

POPULAÇÃO E GERAÇÃO DE RECEITA
OPERACIONAL NA SANESALTO

Traçamos um cenário para a formação da receita
operacional, baseado em dados fornecidos pela
SANESALTO, seja quanto à população de Salto, como

quanto ao volume de coleta que será tarifado5. O
gráficoC1

ilustra o crescimento populacional e o

quadroC2

os demais padrões de comportamento

arbitrado para se concluir sobre a capacidade de
geração de receitas.

5

O contrato de concessão define o volume mínimo de coleta
como uma informação gerada e garantida pela Prefeitura
Municipal. Caso o volume observado na operação seja
menor, a Prefeitura rediscutirá o equilíbrio econômico do
contrato, cujo impacto para a SANESALTO será
necessariamente, um aumento de tarifas, já que o
investimento estará inteiramente aplicado, tendo em vista o
volume que consta do contrato de concessão, replicado
nesta análise.
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gráfico C1
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO EM SALTO
SEGUNDO CENÁRIO DA SANESALTO

3,4%

160.000
população em Salto ( 2001 - 2004 )

3,2%

projeção da população em Salto ( 2005 - 2020 )
variação para o ano anterior
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150.000
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140.000
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130.000
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quadro C2
Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - DOMICÍLIOS ATENDIDOS, TARIFAS E RECEITA OPERACIONAL
COMPORTAMENTO ARBITRADO
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

DOMICÍLIOS atendidos

população (habitantes)
evolução anual arbitrada
ligações domiciliares

2005

produção / habitante
(m3 / mês em média)
tarifa
abril 2004

volume anual produzido
evolução anual arbitrada
tarifa
abril 2004

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

fonte - RAP-CETESB
114.880
117.994
121.092
124.161
127.205
130.221
133.193
136.129
2,711%
2,626%
2,535%
2,452%
2,371%
2,283%
2,205%
fator de conversão homogêneo = 3,70 habitantes por domicílio atendido
31.048
31.890
32.727
33.557
34.379
35.194
35.998
36.791

PARÂMETROS médios mensais

LIGAÇÕES INDUSTRIAIS

ANO

programa SaneSalto
6,00

6,00

6,00

6,00

5,94

5,85

5,73

5,70

94.247
95.482
95.637
95.792
0,166%
1,311%
0,163%
0,163%
R$ 0,826 por m3 produzido

96.415
0,651%

96.727
0,324%

13.295

13.631

13.824

13.937

13.963

14.195

3,34%

3,34%

3,10%

2,85%

2,85%

2,85%

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

R$ 1,516 por m3 produzido
fonte - RAP-CETESB
93.936
94.091
0,166%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

programa SanSalto sem perda inflacionária
6.308
12.957
sem perda inflacionária
4,06%
fator de perda inflacionária
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3,59%

programa SanSalto com perda inflacionária
6.051
12.491
com perda inflacionária
somente
2o.
semestre

Neste quadroC2:


população é dado referencial para a receita e o
número de ligações domiciliares é informação
secundária utilizada pela SANESALTO para analisar
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custos operacionais e investimentos;


produção por habitante é dado estatístico da
SANESALTO e a tarifa é aquela do contrato de

concessão, ajustada segundo as regras do
contrato para a data base da análise (abril de
2004);


o número de ligações industriais é projeção da
SANESALTO, bem como a tarifa é a contratual

ajustada;


com estes elementos, atingimos a receita
operacional bruta esperada e, com a expectativa
da curva de inflação, podemos calcular a perda
implícita em moeda da base da receita,
resultando no dado básico para introduzir na
expectativa de fluxo de caixa da SANESALTO em
operação.

A receita operacional, lançada em ciclo anual, como
nesta análise, não é afetada de forma expressiva por
inadimplências, porque o contrato de concessão
transfere

parte

do

risco

para

a

Prefeitura

Municipal. A regra de transferência é a seguinte:
[i] -

a conta de serviços de água e esgotos é
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unificada e é cobrada pela SANESALTO;
[ii] -

para o domicílio inadimplente, como elemento

de pressão, a SANESALTO, desde que autorizada pela
Prefeitura Municipal, pode promover o corte da água
do domicílio e
[iii] - caso a água não seja cortada, o débito do
domicílio é lançado contra a parte da receita da
cobrança que cabe à Prefeitura Municipal6.

4.2.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS
COM A COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS

O quadroF1 ilustra o montante de recursos necessários
para

fazer

os

investimentos

na

implantação,

cumprindo o contrato da concessão.
Os investimentos na implantação têm seus valores
definidos através de contratos firmes. Desta forma, a
SANESALTO

6

estima

uma

margem

de

segurança

Desta forma, admite-se que pequenas inadimplências
ocorram por pequenos ciclos. De outro lado, caso a
Prefeitura Municipal autorize cortes de água e a
inadimplência se torne elevada mesmo assim, a SANESALTO
se valerá da quebra do equilíbrio econômico do contrato,
para exigir reparação da Prefeitura, uma vez que o volume
da coleta de esgotos tarifada cairá abaixo do volume
mínimo garantido pela Prefeitura. Notar que, nesta análise,
a receita operacional está estimada a partir desse volume
mínimo.
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relativamente pequena para o montante previsto de
investimento, como se vê no quadroF1.
quadro F1

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM 2004
[ valores em R$mil abril 2004 ]
INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO
CONTA

25.330

Investimentos e Custos Pré-Operacionais aplicados antes da emissão
Desapropriações a Serem Efetuadas
Obras e Equipamentos a Implantar
Supervisão da Implantação
Despesas não Orçadas e Margem de Segurança
Capital de Giro Operacional

957
380
19.450
3.043
500
1.000

A equação de fundos prevista pela SANESALTO para
cumprir com esse programa de investimentos está
descrita no quadroF2.
Para uma captação de R$ 36.000 mil, já se admite, por
reserva de segurança, que os juros devidos no primeiro
ano (2004) ficarão reservados em contas de aplicação
de maior liquidez.
Assim, considerando esta reserva e os custos da
estruturação e da colocação dos títulos, estimados no
patamar de 2% e 5,5% do valor captado, a
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terá recursos livres no montante de R$ 31.410 mil
para aplicar nos seus investimentos e para fazer
reservas de caixa, inclusive para sustentar posições
futuras de reserva de segurança com relação às
obrigações com os próprios títulos.
quadro F2

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
BALANÇO DO USO DE FUNDOS DA EMISSÃO EM 2004
[ valores em R$mil abril 2004 ]
CONTA
EMISSÃO PROGRAMADA
CONTAS DA ESTRUTURAÇÃO DA EMISSÃO
CONTAS DA COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS
JUROS NO ANO DE 2004
RECURSOS LIVRES DA EMISSÃO PROGRAMADA

2,0%
5,5%

INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO
INVESTIMENTOS COBERTOS COM OS TÍTULOS PRIVADOS
RESERVAS DE SEGURANÇA E CAPITAL DE GIRO

Como já citado, os recursos dos acionistas ingressaram
na sociedade, grande parte, através da integralização de
uma série privada de títulos. Assim, consideradas as
contas da implantação, as contas da emissão e o
encaixe dos recursos captados com a colocação dos
títulos desta emissão em análise e da emissão privada,
resta uma margem de recursos de R$ 10.080 mil,
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]

256

36.000
(720)
(1.980)
(1.890)
31.410
(25.330)
4.000
10.080

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

29

destinados a fazer reserva de segurança e capital de
giro adicional para a sociedade.

CONTAS DE DESPESAS OPERACIONAIS
E CONTAS DE ENCARGOS

4.3.


O

quadroC3

SANESALTO

mostra o cenário arbitrado pela

para suas despesas operacionais no

horizonte do ciclo de vida dos títulos.
quadro C3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
CONTAS OPERACIONAIS NO HORIZONTE 2004-2012
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

DESPESAS DA OPERAÇÃO
CONTA

Iss Sobre a Receita
Operacional
5,0%
Custo Operacional Garantido
. R$ abril 2004 / m3
. Total
Conta de Gerenciamento
e Controle (Macrologística)
Cobrança das
Contas de Serviço

2005

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

1.486

3.052

3.223

3.304

3.355

3.387

3.400

3.550

303

625

643

659

670

677

679

690

0,23
963

0,23
1.976

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
2.116
2.169
2.200
2.217
2.222
2,00% da Receita Operacional Bruta
250
257
264
268
271
272
R$ 1,50 / conta cobrada * 35,0% devido por SaneSalto
( o saldo da conta de cobrança é pago pela Prefeitura Municipal )
201
207
212
217
222
227

0,25
2.352

122

98

NOTA:

ANO

Para segurança da análise, as contas proporcionais à Receita
Operacional
(ISS e Conta de Gerenciamento e Controle) estão calculadas com
arredondamento para cima, a favor da segurança.
O plano de contas das despesas operacionais é
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concentrado em poucas rubricas, como mostra o
quadroC3,

empresa

porque a operação tem custo garantido pela
que

implantará

a

instalação

de

tratamento. Desvios de custo operacional serão
pagos pela implantadora num ciclo de 20 anos.
Com respeito ao custo de cobrança das contas de
serviço de água e esgoto (A&E), o contrato de
concessão rege que 35% do custo do serviço da
cobrança será responsabilidade da SANESALTO. Esse
serviço refere-se ao processamento das contas únicas
de A&E pelo Banco que será escolhido para centralizar
a receita. Essas contas únicas cobram os serviços de
água prestados pela Prefeitura Municipal e de coleta de
esgoto, de responsabilidade da SANESALTO e a divisão
acordada dos custos dos serviços bancários regra que
35% deverão ser pagos pela SANESALTO.



Os encargos e impostos de responsabilidade da

SANESALTO, envolvendo Pis, Cofins, Imposto de Renda

e Contribuição Social sobre o Lucro são arbitrados
seguindo os parâmetros mostrados no quadroC4.
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quadro C4
Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - ENCARGOS E IMPOSTOS (arbitragem)
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

BASE PARA APROPRIAÇÃO
DE PIS E COFINS

+Receita Operacional
-Custos da Operação
-Juros da Emissão
-Juros dos Ttítulos Privados
-Depreciação

4.868

10.064

10.270

10.530

10.710

10.829

10.844

10.930

6.051
(1.183)
-

12.491
(2.427)
-

12.850
(2.580)
-

13.175
(2.645)
-

13.395
(2.685)
-

13.539
(2.710)
-

13.565
(2.721)
-

13.790
(2.860)
-

-

2.727

3.434

4.196

4.898

5.653

5.886

7.964

6.051
(1.183)
(3.789)
(303)
(1.266)
(752)

12.491
(2.427)
(3.516)
(1.000)
(1.266)
(1.555)

12.850
(2.580)
(2.950)
(1.028)
(1.266)
(1.592)

13.175
(2.645)
(2.382)
(1.054)
(1.266)
(1.632)

13.395
(2.685)
(1.815)
(1.072)
(1.266)
(1.659)

13.539
(2.710)
(1.148)
(1.084)
(1.266)
(1.678)

13.565
(2.721)
(383)
(1.628)
(1.266)
(1.681)

13.790
(2.860)
(1.266)
(1.700)

173
800
1.049
377

176
813
1.224
440

178
823
1.413
508

178
824
1.471
529

180
830
1.991
716

BASE PARA APROPRIAÇÃO
DE IRENDA E CSOCIAL

+Receita Operacional
-Custos da Operação
-Juros da Emissão
-Juros dos Ttítulos Privados
-Depreciação
-( Pis + Cofins + Iss )

1,65%
7,60%
25,00%
9,00%

Pis
Cofins
IRenda
Csocial

NOTAS:

80
369
-

166
764
681
245

169
780
858
309

1. Neste quadro, a conta Custos da Operação só compreende parte
das
contas de Despesas da Operação referidas no quadroC3: Custo
Operacional Garantido, Conta de Gerenciamento e Controle e
Cobrança das Contas de Serviço.
2. Neste quadro e daqui em diante, os fluxos de Juros da Emissão
estão referidos para cada ano calendário e não para cada ano inteiro
da emissão. Desta forma, os valores em moeda da base não
coincidem com os valores apresentados nos anos 1, 2 e assim por
diante, constantes do quadroT3.
3. A conta de Amortização das debêntures não compreende a base de
cálculo para encargos, que é o que se mostra nesses
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quadro. Adiante, nos fluxos de caixa, a conta passará a figurar.


As contas relacionadas com os títulos da emissão

privada são pagas após a liquidação das obrigações
com os títulos da emissão para distribuição pública,
objeto desta análise. Todavia, como a renda variável
dos títulos privados é creditada no ciclo, há que se
considerar no fluxo de caixa da SANESALTO o impacto
do recolhimento na fonte dos 20% de encargos que
têm os detentores desses títulos, mesmo sobre rendas
creditadas.
No

quadroC5

indicamos os parâmetros da emissão de

títulos privados e no

quadroC6

está a imagem do

impacto do pagamento do imposto de renda relativo
ao crédito dos juros para os detentores dos títulos no
ciclo [ 2005-2011 ].
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quadro C5
Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DE TÍTULOS PRIVADOS DE RENDA VARIÁVEL
[ valores em R$mil abril 2004 ]
VOLUME DA EMISSÃO

4.000

AJUSTE DO
VALOR DE FACE

a cada ciclo de um ano, contado da
data base da emissão ( 2 de maio de 2004 ),
conforme a variação do IGP-M no ciclo

JUROS

[i]. variáveis, creditados em datas definidas
e pagos em datas definidas
[ii]. juros calculados pela aplicação de taxas variáveis
à Receita Operacional Bruta produzida na operação

DATAS DE CRÉDITO
DOS JUROS E TAXA
APLICADA SOBRE ROP

2
2
2
2
2
2
2

maio, 2005
maio, 2006
maio, 2007
maio, 2008
maio, 2009
maio, 2010
maio, 2011

5%
8%
8%
8%
8%
8%
12%

PAGAMENTO DE
AMORTIZAÇÃO E JUROS

2 maio, 2012
2 maio, 2013

50%
50%
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quadro C6
Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - BASE PARA CÁLCULO DOS
PAGAMENTOS RELACIONADOS COM TÍTULOS PRIVADOS
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

RECEITA OPERACIONAL

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

ANO

2013

6.051

12.491

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

14.018

303
5,0%

1.000
8,0%

1.028
8,0%

1.054
8,0%

1.072
8,0%

1.084
8,0%

1.628
12,0%

(2.867)
(2.000)

(2.868)
(2.000)

(61)

(200)

(206)

(211)

(215)

(217)

(326)

-

-

CRÉDITOS DEVIDOS
AOS TÍTULOS PRIVADOS

Juros Variávieis Creditados
taxa sobre RODi
Juros Variáveis a Pagar
Amortizações a pagar
Recolhimento de IRFonte
sobre o crédito de Juros

4.4.

FLUXO DE CAIXA ESPERADO

Considerados os movimentos mostrados nos quadros
deste capítulo e as obrigações assumidas pela
SANESALTO com a emissão de títulos, sintetizamos, no
quadroF3,

o fluxo de caixa esperado na sociedade no

horizonte do ciclo de vida dos títulos.
Neste quadroF3:


as contas de receita são as estimadas no
quadroC2;



as contas de despesas operacionais são as do
quadroC3;
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quadro F3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DE CAIXA ESPERADO
CONSIDERANDO OS IMPACTOS DA EMISSÃO PROGRAMADA
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

+ SALDO DE CAIXA

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

10.080

DA EMISSÃO
+ RECEITA OPERACIONAL

com perda inflacionária

6.051

12.491

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

(8.485)
(963)
(122)
(98)

(14.024)
(1.976)
(250)
(201)

(13.895)
(2.116)
(257)
(207)

(13.696)
(2.169)
(264)
(212)

(14.338)
(2.200)
(268)
(217)

(14.874)
(2.217)
(271)
(222)

(10.711)
(2.222)
(272)
(227)

(12.134)
(2.352)
(276)
(232)

(3.789)
(2.700)

(3.516)
(5.400)

(2.950)
(5.400)

(2.382)
(5.400)

(1.815)
(6.300)

(1.148)
(7.200)

(383)
(3.600)

-

(61)
(303)
(80)
(369)
-

(200)
(625)
(166)
(764)
(681)
(245)

(206)
(643)
(169)
(780)
(858)
(309)

(211)
(659)
(173)
(800)
(1.049)
(377)

(215)
(670)
(176)
(813)
(1.224)
(440)

(217)
(677)
(178)
(823)
(1.413)
(508)

(326)
(679)
(178)
(824)
(1.471)
(529)

(2.867)
(2.000)
(690)
(180)
(830)
(1.991)
(716)

(521)

(943)

(1.335)

2.854

1.656

- DESPESAS OPERACIONAIS
E AMORTIZAÇÕES

Custo Operacional Garantido
Conta de Gerenciamento
Cobrança das Contas
Títulos da Distribuição Pública
Juros da Emissão (a )
Amortização dos Títulos (b )
Títulos Privados
IRFonte
Juros
Amortização
Iss
Pis
Cofins
IRenda
Csocial
=MOVIMENTOS DE CAIXA

7.646

(1.533)

(1.045)

FLUXO DE CAIXA ESPERADO

7.646
2.269
2.269

6.113
2.269

5.068
2.269

RECURSOS DE RESERVA
FLUXO DA RESERVA -

fl R

4.547
2.269

3.604
2.269

2.269
2.269

5.123
2.269

6.779
2.269

1,291

1,279

1,271

1,569

-

relativo às obrigações da emissão

FATOR DE SEGURANÇA-FS

=(flR+a+b)/ (a+b)

1,349

Recursos Disponíveis frente

1,254

1,271

às Obrigações com os Títulos
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os fluxos devidos aos títulos da distribuição
pública (juros e amortização) são extraídos do
quadroT3

e as contas relacionadas com os títulos

privados do

quadroC6.

Notar que no

quadroT3

os valores de juros e amortização estão
somados por ano inteiro da emissão e neste
quadro estão somados por ano calendário, de
forma que os valores daquele quadro estão aqui
redistribuídos;


a conta de

ISS

figura no

quadroC3

e as contas

dos demais tributos no quadroC4 e


do conjunto dessas contas, calculam-se os
movimentos de caixa esperados no ciclo, em
regime anual, e o fluxo de caixa, que, segundo
esta análise, se arbitra estabilizado no ciclo.

4.5.

RESERVA DE SEGURANÇA

Para aumentar a segurança do investimento nos
títulos, faz-se a imposição de constituição de uma
reserva de segurança no ambiente da SANESALTO. Essa
reserva é calibrada de forma que, considerando os
movimentos expressos segundo os parâmetros do
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cenário referencial de análise do comportamento da
SANESALTO nesse horizonte, haja um excesso de

recursos livres no caixa da sociedade, sempre maior do
que 20% das responsabilidades de pagamento dos
títulos dentro de cada ano.
Assim, constituída a reserva de R$ 2.269 mil, cuja
calibragem se faz pela posição de fluxo de caixa do
ano 2010, sua relação com as obrigações flutua no
horizonte de análise, atingindo a menor relação de
25,4% no ano de 2006, estando acima desse patamar
nos demais momentos.

4.6.

FATORES DE SEGURANÇA E
SUA FLUTUAÇÃO

A medida da segurança se faz através dos fatores de
segurança indicados no

quadroF3.

Os valores ali

indicados são resultados de análises dentro do cenário
referencial de comportamento.
Entretanto, ainda que receitas não tenham risco de
inadimplência

e

despesas

operacionais

estejam

vinculadas a contratos de valor firme, pode-se
considerar a hipótese de que estas contas apresentem
variações no horizonte da análise, ainda que de
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pequena distensão.
Dessa forma, convém analisar como o menor fator de
segurança apresentado no

quadroF3

pode flutuar, se

repetirmos a rotina de análise, que resulta na sua
medida,

usando

cenários

estressados

de

comportamento.
Para fazer essa avaliação, construímos uma amostra de
laboratório, na qual encontramos diversos valores
desse mínimo fator de segurança para diferentes
cenários, montados de forma randômica, usando
fronteiras de flutuação das contas de receitas e
despesas

pré-determinadas. No

quadroR1

apresentamos as condições de fronteira e o resultado
da exploração da amostra de laboratório assim
construída.
quadro R1
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Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
SUSTENTAÇÃO DOS FATORES DE SEGURANÇA

Configuração da variação das contas
de Receita e Despesa
para formatação da
da amostra de laboratório para
cálculo da flutuação do
Fator de Segurança no seu nível inferior
Receitas
Despesas
Fator de Segurança FS

menor posição

CENÁRIO

FRONTEIRAS DE DISTORÇÃO

REFERENCIAL

expressas através de
fator de comportamento
MAIS
AGRESSIVA

-VADORA

1,00
1,00

0,96
1,02

1,02
0,99

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

menor valor maior valor

1,2540

MAIS
CONSER-

1,1290

1,2890

intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

1,1937

O quadro mostra as fronteiras utilizadas: [i] - -4% e
+2% nas receitas e [ii] - +2% e -1% nas despesas,
fazendo os limites conservadores e agressivos. O
tratamento estatístico da amostra de laboratório indica
que, com 90% de confiabilidade, se ocorrerem
variações nas contas de receitas e despesas, limitadas
entre as fronteiras descritas, na posição de menor
segurança, o excesso de recursos no caixa da
SANESALTO frente às obrigações com os títulos estará

entre 19,37% e 20,87%, valores ainda confortáveis
para indicar os riscos do investimento nos títulos.
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O espelho integral da amostra está mostrado no
gráficoR2,

junto com a posição do fator de segurança

no cenário referencial e a indicação do intervalo de
confiança.
1. Nos procedimentos de análise que
trabalham com amostras de laboratório, as fronteiras
de distorção, em geral, representam escolhas arbitradas
na análise. Essas fronteiras não devem ser entendidas
como barreiras intransponíveis. A leitura é que, caso
as distorções estejam limitadas a estas fronteiras, os
indicadores estarão representados pelos valores
expostos no quadroR1.

NOTAS:

2. Para fazer uma amostra de laboratório, são
montados modelos de análise que desenham um
conjunto de cenários, de forma automática, fazendo as
variáveis abertas (aqui receitas e despesas) flutuar a
cada ano, entre as fronteiras impostas. Para cada
cenário se mede o indicador sob análise (aqui o menor
fator de segurança do quadroF3). O conjunto dos
fatores está mostrado no gráficoR2. Esse conjunto
constitui a amostra, da qual se mede o intervalo de
confiança para a média para uma certa confiabilidade,
usando a expressão m + z c ⋅ d , onde m é a média da
n

amostra, d o desvio padrão, n o tamanho da amostra e
o fator da curva normal compatível com o padrão
de confiabilidade desejado, para se definirem os dois
extremos do intervalo de confiança.

zc

gráfico R2
AMOSTRA DE LABORATÓRIO DO MENOR FATOR DE SEGURANÇA
PROVOCANDO DISTORÇÕES DE CENÁRIO EM RECEITAS E DESPESAS
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1,40
valor de Fator de Segurança (FS) associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para FS
1,35

intervalo de confiança para FS
(confiabilidade = 90%)

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00
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5. FLUTUAÇÃO DOS
INDICADORES DO
INVESTIMENTO NOS TÍTULOS

A taxa de retorno esperada para o investimento nos
títulos, objeto desta análise flutua com a variação da
taxa de inflação no ciclo 2004 – 2011.
Nesta análise, usamos um cenário referencial de
inflação que está descrito no
numa

expectativa

de

taxa

quadroT2,

de

resultando

retorno

de

11,0879% equivalente ano, efetiva acima do IGP-M.
Se fizermos a taxa de inflação variar no intervalo
[ +2 pontos percentuais  -1 ponto percentual ],

considerando uma variação mensal, arbitrada através
de modelos de geração randômica, podemos medir
diversas taxas de retorno possíveis, cada uma associada
a um cenário de inflação. O conjunto dessas
respostas constitui uma amostra de laboratório, que,
tratada estatisticamente, permite que tomemos a
conclusão que, com 90% de confiabilidade, ocorrendo
variação da taxa de inflação em regime mensal,
limitada às fronteiras equivalentes anuais citadas, a taxa
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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de

retorno

estará

situada

entre

11,0478%

e

11,0585% equivalente ano, efetiva acima do IGP-M 7.
O quadroR3 mostra as posições de fronteira de inflação
tomadas para a construção da amostra de laboratório e
destaca valores das amostras, tanto para a taxa de
retorno

TRRe,

efetiva acima do

IGP-M,

como para a

taxa TRRn, nominal em Reais.
O gráficoR4 ilustra a amostra de laboratório para a taxa
de retorno medida no conceito efetivo acima do
IGP-M,

o intervalo de confiança, para 90% de

confiabilidade e a posição no cenário referencial.
O gráficoR5 ilustra a amostra de laboratório para a taxa
de retorno medida nominal em Reais, o intervalo de
confiança, para 90% de confiabilidade e a posição no
cenário referencial.

7

Notar que o intervalo de confiança se situa abaixo da
posição da taxa de retorno no cenário referencial, porque,
para medir riscos, usamos uma fronteira conservadora mais
estressada do que a fronteira agressiva, para fazer variar a
taxa de inflação. Quanto mais alta a taxa de inflação, mais
a taxa de retorno varia relativamente à posição do cenário
referencial.
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quadro R3
Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUTUAÇÃO DA TAXA DE RETORNO
taxas equivalentes anuais ( TRRe efetiva e TRRn nominal em reais )

Configuração da variação da
taxa de inflação, para cálculo da
taxa de retorno e montagem
da amostra de laboratório para
cálculo da flutuação da
taxa de retorno

CURVA DE INFLAÇÃO ARBITRADA
CENÁRIO

FRONTEIRAS DE DISTORÇÃO

REFERENCIAL

em pontos de
porcentagem a cada ano
MAIS

MAIS

CONSER-

AGRESSIVA

-VADORA

+2,0 ponto(s) -1,0 ponto(s)
em cada ponto da amostra
a variação é randômica,
entre as fronteiras,
a cada ano do ciclo
taxa de inflação média no ciclo
intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

6,20%

Taxa de retorno TRRe

6,88%

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

menor valor

maior valor

11,0173%

11,1122%

11,0879%

Taxa de retorno TRRn

6,73%

11,0478%

11,0585%

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

18,5030%

intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

menor valor

maior valor

18,0910%

19,7555%
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gráfico R4
AMOSTRA DE LABORATÓRIO
DE TRRe, CONSIDERANDO A HIPÓTESE
DE VARIAÇÃO DA TAXA ANUAL DE INFLAÇÃO
NAS FRONTEIRAS INDICADAS NO quadroR3

11,20%
valor de TRRe associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para TRRe
intervalo de confiança para TRRe
(confiabilidade = 90%)

11,15%

11,10%

11,05%

11,00%
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gráfico R5
AMOSTRA DE LABORATÓRIO
DE TRRn, CONSIDERANDO A HIPÓTESE
DE VARIAÇÃO DA TAXA ANUAL DE INFLAÇÃO
NAS FRONTEIRAS INDICADAS NO quadroR3

21,0%
valor de TRRn associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para TRRn
20,5%

intervalo de confiança para TRRn
(confiabilidade = 90%)

20,0%

19,5%

19,0%

18,5%

18,0%

17,5%
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Assim Analisamos a Qualidade do Investimento nos Títulos de Emissão da
SaneSalto.

UNITAS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

João da Rocha Lima Jr.
Diretor

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]

275

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

ANEXO
i

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

calendário
junho-04

dezembro-04

junho-05

dezembro-05

junho-06

dezembro-06

junho-07

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

base 100
100,643
101,291
101,943
102,599
103,259
103,923
104,592
105,183
105,778
106,376
106,977
107,582
108,190
108,802
109,417
110,036
110,658
111,284
111,913
112,502
113,094
113,689
114,287
114,889
115,493
116,101
116,712
117,326
117,943
118,564
119,187
119,815
120,445
121,079
121,716
122,356

328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360

continua
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6.204.000
6.608.000

325.950
323.870
321.800
319.740
317.700
315.670
313.650
311.880
310.130
308.390
306.650
304.930
326.210
324.380
322.550
320.740
318.940
317.140
315.360
313.710
312.070
310.430
308.810
307.190
277.380
275.930
274.490
273.050
271.620
270.200
268.790
267.380
265.980
264.590
263.200
261.830

5.400.000
5.400.000
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ANEXO
ii
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ANEXO
iii

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência

calendário

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

continuação
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

julho-07

dezembro-07

junho-08

dezembro-08

junho-09

dezembro-09

junho-10

123,000
123,647
124,298
124,952
125,609
126,270
126,935
127,553
128,173
128,797
129,424
130,054
130,687
131,323
131,963
132,605
133,250
133,899
134,551
135,152
135,757
136,364
136,974
137,586
138,201
138,819
139,440
140,064
140,690
141,319
141,951
142,586
143,223
143,864
144,507
145,153

280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550

continua
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7.023.000
7.430.000
10.452.000

228.430
227.240
226.050
224.860
223.690
222.510
221.350
220.280
219.210
218.150
217.090
216.040
179.560
178.690
177.820
176.960
176.100
175.250
174.400
173.630
172.850
172.080
171.320
170.560
130.640
130.060
129.480
128.910
128.330
127.760
127.190
126.630
126.060
125.500
124.940
124.390

5.400.000
5.400.000
7.200.000
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ANEXO
iv
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ANEXO
v

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência

calendário

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

continuação
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

julho-10

dezembro-10

junho-11

dezembro-11

junho-12

145,802
146,454
147,109
147,767
148,428
149,092
149,758
150,428
151,101
151,776
152,455
153,137
153,822
154,509
155,200
155,894
156,591
157,292
157,995
158,702
159,411
160,124
160,840
161,559

95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
-
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11.026.000
-

65.320
65.030
64.740
64.450
64.170
63.880
63.600
63.310
63.030
62.750
62.470
62.190
-

7.200.000
-
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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

Legislação Societária
Data-Base - 30/06/2004

02.724.983/0001-34

15.01 - PROJETOS DE INVESTIMENTO

Os comentários julgados importantes quanto aos projetos de investimentos já foram
comentados neste informativo no grupo 13 – PROJEÇÕES EMPRESARIAIS.
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16.01 - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES

ATIVIDADES DA COMPANHIA
A SANESALTO SANEAMENTO S.A. é uma empresa de propósito exclusivo, constituída
para implantar e operar os serviços públicos municipais de coleta, tratamento e destino dos
esgotos sanitários do Município de Salto, bem como comercializar tubulações, válvulas e
seus acessórios, produtos químicos e equipamentos relacionados.
A Companhia firmou, em 05 de dezembro de 1996, contrato com a Prefeitura Municipal de
Salto, Estado de São Paulo, como conseqüência de haver recebido a adjudicação do
processo licitatório dos serviços de tratamento de esgoto daquele município paulista.
Salto é um município de aproximadamente 115.000 habitantes, localizado no centrosudeste do Estado de São Paulo, na região administrativa de Sorocaba, limitando-se com os
municípios de Elias Fausto, Indaiatuba e Itu. Seu principal acesso é pela Rodovia Castelo
Branco e Rodovia do Açúcar. É um importante parque industrial com empresas de médio e
grande porte. Conta com infra-estrutura completa que atende integralmente as necessidades
do município.
O Contrato de Concessão
O contrato de concessão estabelece que as obrigações da concessionária são:
-

implantação, operação e manutenção de estação de tratamento de esgotos;

-

implantação, operação e manutenção de emissários, interceptores e estações
elevatórias complementando o sistema de coleta de esgotos existente, e

-

leitura, processamento e entrega das contas/faturas dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O referido contrato de concessão tem vigência de 20 anos a contar do início das obras de
implantação do sistema, o que deve ocorrer no terceiro trimestre de 2004.
O contrato, ou seus aditivos que foram assinados posteriormente, estabelece que:
-

a concessionária se obriga a tratar um volume determinado de esgoto doméstico
e/ou industrial, gerado pela população atual do município, crescendo o volume
tratado à medida do crescimento populacional da cidade;
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-

as características de entrada do esgoto na Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) estão determinadas no Edital da Licitação e as características da água que
será devolvida ao Rio Tietê estão definidas em normas da CETESB;

-

a concessionária tem o direito de escolher a tecnologia que melhor atenda às
necessidades do tratamento do esgoto, seja em volume quanto em qualidade;

-

os resíduos sólidos e efluentes poderão ser comercializados pela concessionária;

-

a destinação final dos resíduos é por conta da concessionária;

-

a concessionária passará a cobrar as tarifas de água, coleta e afastamento de
esgoto e tratamento de esgoto, diretamente dos usuários, após o início de
funcionamento da ETE;

-

as tarifas para o serviço domiciliar e industrial estão fixadas com base no mês de
setembro de 1999 e são corrigidas, anualmente, pela composição de alguns
índices, a saber:
o
o
o
o

24% pela variação da tarifa de energia elétrica;
4% pela variação do INPC/IBGE;
37% pela variação do IGPM/FGV, e
35% pela variação do IGPDI/FGV

-

a receita da concessionária será pelo tratamento de esgoto e será separada das
demais;

-

após 90 dias de inadimplência do beneficiário, a concessionária fica autorizada a
cortar o serviço de água, após autorização da Prefeitura Municipal de Salto e, se
esta não conceder tal autorização num prazo de 30 dias, a concessionária poderá
se reembolsar pelos valores inadimplidos diretamente das contas de água e
afastamento do esgoto que fazem parte da receita da referida Prefeitura
Municipal;

-

a cobrança das faturas/boletos do serviço será feita por um banco “trustee” da
operação, nomeado pela concessionária, entre os bancos que operam com a
Prefeitura Municipal de Salto;

-

os volumes de esgoto tratados e faturados serão iguais a 100% do volume de
água medido nos hidrômetros dos usuários;

03/09/2004 14:53:29

283

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

99999-9 SANESALTO SANEAMENTO S/A

Legislação Societária
Data-Base - 30/06/2004

02.724.983/0001-34

16.01 - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES

-

a Prefeitura Municipal de Salto ocupou-se de desapropriar a área onde será
construída a ETE, bem com outra área auxiliar para o projeto. O custo da
desapropriação é ônus da concessionária, a qual terá a cessão do direito de uso
da superfície pelo período da concessão. Da área principal, que será ocupada
pela ETE, a desapropriação já foi realizada e o pagamento já foi feito pela
concessionária;

-

além da atividade principal que é o tratamento de esgoto, caberá à
concessionária:
o leitura dos hidrômetros;
o processamento e distribuição das faturas de água, afastamento de esgoto
e tratamento de esgoto;
o entrega de avisos de cobranças de inadimplentes do SAE;
o corte e religação do fornecimento de água de inadimplentes.

O Contrato de Implantação
A Companhia firmou um Contrato de Implantação com as empresas Globalbank Consulting
Ltda. e Saneciste – Saneamento e Meio Ambiente S.A.. Este contrato estabelece a prestação
de serviços de gestão total da implantação e tem a duração até o início do tratamento do
esgoto de Salto, em operação normal. A justificativa deste contrato se deve a que a
Companhia não tem estrutura administrativa e financeira própria, a qual deverá ser
desenvolvida ao longo da implantação do projeto.
O Contrato de Construção
A Companhia está em fase final de contratação de uma empresa especializada para
construir os adutores e a Estação de Tratamento de Esgoto. Trata-se de um contrato de EPC
(Engineering, Procurement and Construccion), ou seja, um contrato de engenharia,
fornecimento e construção.
A empresa EPCista, terá como escopo:
-

a escolha da melhor tecnologia para o empreendimento, a seu critério;

-

o projeto executivo final das instalações da ETE;

-

a escolha e fornecimento dos equipamentos da ETE;
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-

a construção dos adutores e da ETE;

-

a posta-em-marcha e operação, sob sua supervisão, por 180 dias, de todas as
instalações, comprovando o atendimento de todas as exigências contratuais,
quando então, as instalações serão recebidas em definitivo;

-

o EPCista garantirá, no contrato:
o prazo fixo para a construção;
o preço fixo para a construção;
o custo operacional máximo fixado. Neste item, durante o período de 180
dias de provas das instalações, se o custo operacional do sistema
ultrapassar o custo contratual, o contrato de EPC estipulará que a
diferença a maior, por todo o período restante da concessão, será
convertido a valor presente e este será o valor da multa contratual a ser
paga pela contratada;

-

O EPCista apresentará garantias contratuais obrigatórias quanto aos itens acima
observados.

A OPERAÇÃO
A Companhia tem como destinação dos recursos provenientes desta emissão financiar o
programa de investimentos para a implantação da empresa.
Os recursos necessários serão obtidos pela Companhia mediante a emissão de debêntures,
com distribuição pública, conforme Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de
Debêntures, celebrado em 20 de maio de 2004.
A operação conta como Instituição Depositária e Escrituradora das Debêntures com o
Banco Itaú S.A. e na Constituição de Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de
Amortização com o Banco Bradesco S.A.
A Escritura de Emissão de Debêntures faculta ao Agente Fiduciário, após decorridos 30
(trinta) dias da notificação da inadimplência, enviada à EMISSORA, declarar
antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir o
imediato pagamento pela EMISSORA do valor total das Debêntures em circulação,
acrescido da atualização monetária e remuneração apurada até o término do último mês do
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calendário, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou
extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:
a) falta de cumprimento pela EMISSORA, de qualquer obrigação assumida nesta Escritura;
b) dissolução ou liquidação da EMISSORA;
c) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela EMISSORA;
d) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA cujo valor global ultrapasse
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou
má fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela EMISSORA, se for cancelado
ou, ainda, se forem prestadas garantias em juízo, em qualquer hipótese no prazo máximo de
30 (trinta) dias de sua ocorrência;
e) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA, em razão de inadimplência
contratual, cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das
obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão; e
f) se a Conta de Reserva de Juros e/ou a Conta de Reserva de Amortização não for(em)
adequadamente constituída(s), nos termos do item 4.13 da Escritura, ou ainda, se o saldo
de qualquer uma das respectivas contas se apresentar abaixo do valor mínimo estabelecido
na Escritura.
Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento
O Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento foi
firmado com o Banco Bradesco S.A., tendo a interveniência da Planner Corretora de
Seguros S.A., como Agente Fiduciário.
O contrato é irrevogável e irretratável a partir da data de sua assinatura, que ocorreu em 01
de junho de 2004 e permanecerá válido e vinculante até o completo e irrestrito
cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações assumidas na Escritura de Debêntures e
no Contrato de Prestação de Serviços.
O objeto deste contrato é estabelecer que o Banco Bradesco é o cobrador de todos os
direitos creditórios gerados com a operação, a partir do que ele segregará as receitas
próprias da Companhia e constituirá os Fundos específicos para fazer frente às obrigações
da Companhia com a emissão de debêntures.
O contrato prevê alguns procedimentos, que em resumo, são:
a) Cobrança das contas mensais dos serviços de água, afastamento e tratamento do
esgoto doméstico e industrial da cidade de Salto pelo Bradesco;
b) Separação das receitas da Prefeitura Municipal de Salto, equivalente aos serviços de
fornecimento de água e ao afastamento do esgoto até os coletores da Companhia,
descontadas as despesas de cobrança das contas;
c) Segregação, do montante das receitas próprias da Companhia, de valores para a
constituição e administração das Contas de Reserva, a saber:
a. Conta Reserva de Juros: a partir do primeiro dia útil de cada mês, o Banco
constituirá reserva para o pagamento dos juros no início do mês seguinte;
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b. Conta Reserva de Amortização: a partir do 13º mês contado da data base
da emissão, inclusive, imediatamente após a constituição da reserva de juros
correspondente àquele mês, o Banco constituirá reserva monetária
equivalente a 1/12 (um doze avos) do próximo pagamento da parcela de
amortização das debêntures públicas, e
c. Somente após estas providências, o Banco depositará todos os outros valores
cobrados dos usuários do sistema numa conta corrente de livre
movimentação da Companhia.
O Banco obriga-se a:
1.
informar ao Agente Fiduciário no prazo de 72 (setenta e duas)
horas a ocorrência de qualquer descumprimento por parte da Companhia de
qualquer obrigação pactuada nos termos deste Contrato;
2.
não acatar qualquer ordem da Companhia em desacordo com as
cláusulas e condições aqui pactuadas, sem anuência por escrito de todas as
partes;
3.
observar a correta movimentação da Conta de Reserva de Juros e
da Conta de Amortização, nos termos deste Contrato;
4.
apresentar ao Agente Fiduciário, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias a partir da solicitação por escrito das partes, extratos da Conta de Reserva
de Juros e da Conta de Reserva de Amortização, com o que desde já a
Companhia concorda.
O Contrato será válido a partir da data de sua assinatura e permanecerá válido e
vinculante até o completo e irrestrito cumprimento pela Companhia de suas obrigações
na Escritura de Debêntures Pública.

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
A Companhia se revestia da forma de Companhia Fechada, sendo que os valores
mobiliários até então emitidos eram correspondidos apenas pelas ações representativas do
capital social, todas sob a forma nominativa e sem emissão de certificados ou cautelas.
Consoante a 4ª Alteração do Contrato Social que transformou a Companhia em Sociedade
Anônima, as ações emitidas estão assim compostas
Espécies

Subscritas

Integralizadas
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Ordinárias
Preferenciais
Total

Quantidade
125.000
--125.000

Valor R$
125.000,00
--125.000,00

Quantidade
125.000
--125.000

Valor R$
125.000,00
--125.000,00

Em 03 de maio de 2004, a Companhia realizou Assembléia Geral Extraordinária que
aprovou a emissão de debêntures privadas, com as características abaixo. Estas Debêntures
foram totalmente subscritas e entregues em pagamento às empresas Globalbank Consulting
Ltda. e Saneciste – Saneamento e Meio Ambiente S.A., contratadas para a implantação do
empreendimento de responsabilidade da Companhia, qual seja, o tratamento dos esgotos
domiciliares e industriais da cidade de Salto, no Estado de São Paulo, conforme Contrato de
prestação de Serviços de Implantação firmado entre a Companhia e as referidas empresas,
em 03 de maio de 2004.
Data de Emissão: 02 de maio de 2004.
Quantidade de Debêntures: 4.000 (quatro mil) Debêntures.
Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Valor total da Emissão: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
Séries: a emissão foi realizada em uma única série de 4.000 (quatro mil) Debêntures.
Prazo de Vencimento: o vencimento das Debêntures se dará no dia 02 de maio de 2013.
Forma: As Debêntures são escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada e somente preferirão aos créditos dos
acionistas.
Remuneração: As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, calculada sobre
a Receita Operacional Bruta (ROB) da emissora, de 5% em 02/05/05, de 8% em 02/05/06,
em 02/05/07, 02/05/08, em 02/05/09 e em 02/05/10, e de 12% em 02/05/11. 20% do
pagamento da remuneração citada, equivalente ao imposto de renda, será feita nas
respectivas datas e o salto será pago 50% em 02/05/12 e 50% em 02/05/13.
Amortização: A Companhia promoverá a amortização integral desta emissão somente após
a liquidação das debêntures públicas que vierem a ser emitidas pela Emissora, sendo 50%
das Debêntures em 02/05/12 e 50% em 02/05/13.
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Fator de atualização: As Debêntures têm seu valor nominal atualizado monetariamente a
cada 12 (doze) meses ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior
à mensal, a partir da data da emissão, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral
de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Economia – IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

Agora, a Companhia vem a público para oferecer novos valores mobiliários de sua emissão.
Através da Assembléia Geral Extraordinária de 20 de maio de 2004, a Companhia
deliberou a emissão de Debêntures com as seguintes características:
Data de Emissão: 1º de junho de 2004.
Quantidade de Debêntures: 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures.
Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Valor total da Emissão: R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).
Séries: a emissão foi realizada em uma única série de 36.000 (trinta e seis mil) Debêntures.
Prazo de Vencimento: o vencimento das Debêntures se dará no dia 01 de junho de 2011.
Forma: As Debêntures são escriturais e não conversíveis em ações.
Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada.
Remuneração: As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração, a ser paga
mensalmente a partir do próprio mês da subscrição, equivalente a 0,91125% (noventa e um
mil, cento e vinte e cinco centésimos de milésimos de por cento) sobre o saldo do valor
nominal unitário das Debêntures em circulação, não amortizado, atualizado de acordo com
a Escritura de Emissão. A remuneração será devida até a data de vencimento da última
parcela de amortização (01 de junho de 2011).
Amortização: A Companhia promoverá a amortização integral desta emissão em 6 (seis)
parcelas anuais e sucessivas, aplicando-se o respectivo percentual sobre 100% (cem por
cento) do valor nominal atualizado de cada debênture, de acordo com a Escritura de
Emissão, da seguinte forma: 15% em 01/06/06, 15% em 01/06/07, 15% em 01/06/08, 15%
em 01/06/09, 20% em 01/06/10 e 20% em 01/06/11.
Fator de atualização: As Debêntures têm seu valor nominal atualizado monetariamente a
cada 12 (doze) meses ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior
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à mensal, a partir da data da emissão, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral
de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Economia – IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE REVISÃO
ESPECIAL

São Paulo, 20 de agosto de 2004.

Ilmos. Srs.
Administradores e Acionistas da
SANESALTO SANEAMENTO S.A.

1. Efetuamos revisão especial das informações trimestrais da SANESALTO
SANEAMENTO S.A., referentes ao período de seis meses findo em 30 de
junho de 2004, compreendendo o balanço patrimonial, a demonstração do
resultado, bem como as respectivas notas explicativas, preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas específicas
estabelecidas pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil –
IBRACON, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, e consistiu,
principalmente, de:
a) Indagação e discussão com os administradores responsáveis pelas
áreas contábil, financeira e operacional da Sociedade, quanto aos principais
critérios adotados na elaboração dessas informações; e
b) Revisão das informações e dos eventos subseqüentes que tenham ou
possam vir a ter efeitos relevantes sobre a situação financeira e as
operações da Sociedade.
3. Baseados em nossa revisão especial, não temos conhecimento de qualquer
modificação relevante que deva ser feita às informações trimestrais acima
referidas para que as mesmas estejam de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
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4. As demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 foram elaboradas no
pressuposto da efetiva implantação e funcionamento do objeto estabelecido no
contrato de concessão de serviços e obras públicas, firmado com a Prefeitura
Municipal de Salto – SP em 05 de dezembro de 1996, conforme detalhado na
nota explicativa n° 1. Nenhum ajuste foi efetuado nessas demonstrações
contábeis para refletir eventual insucesso dessas operações.

CLAUDIO BIANCHESSI & ASSOCIADOS AUDITORES S/C
CRC 2SP 019128/O - 2

CLAUDIO CALDAS BIANCHESSI
CONTADOR CRC 1RS 34.686 T-4 “SP” 001714
CPF: 380.518.000-44
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ESTATUTO SOCIAL
DA SANESALTO SANEAMENTO S.A.

CAPÍTULO I. – Do Nome, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º - A razão social da companhia, constituída sob a forma de sociedade anônima e que será regida pelo
disposto neste estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis, é SANESALTO SANEAMENTO S.A.
Artigo 2º - A companhia tem sede e foro na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rua Coelho Neto, 315
- Jardim Três Marias, podendo abrir ou fechar filiais, escritórios, sucursais, agências e nomear representantes
no País ou no Exterior, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria.
Artigo 3º - A companhia tem por objeto social a implantação e operação dos serviços públicos municipais de
coleta, tratamento e destino dos esgotos sanitários do Município de Salto, bem como a comercialização de
tubulações, válvulas e seus acessórios, produtos químicos, e equipamentos relacionados.
Artigo 4º - O prazo de duração da companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II – Do Capital Social
Artigo 5º - O capital social é de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), totalmente subscrito e
integralizado em moeda corrente nacional, representado por 125.000 (cento e vinte e cinco mil) ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembléias
Gerais.
Parágrafo Segundo – A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social,
independentemente de decisão da Assembléia Geral, até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
mediante deliberação do Conselho de Administração, o qual fixará as condições de emissão e colocação das
referidas ações.

CAPÍTULO III - Da Assembléia Geral
Artigo 6º - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses seguintes
ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante
convocação na forma a seguir prevista, observados, em qualquer caso, os procedimentos legais.
Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de
Administração, nos termos da lei, com no mínimo 15 (quinze) dias úteis de antecedência.
Parágrafo Segundo - Independentemente do disposto no parágrafo primeiro deste artigo, será
considerada regularmente instalada a Assembléia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas.

CAPÍTULO IV - Da Administração
Artigo 7º - A companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.
Parágrafo Único - A remuneração dos administradores será fixada pela Assembléia Geral e levada à
conta de despesas gerais.
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Artigo 8º - O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros eleitos pela Assembléia Geral,
dos quais um será nomeado Presidente.
Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para mandato de 3
(três) anos, podendo ser reeleitos.
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração não reeleitos permanecerão no
exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.
Parágrafo Terceiro - Em caso de ausência ou impedimento permanente de qualquer membro do
Conselho de Administração, caberá à Assembléia Geral a eleição do substituto.
Artigo 9º - As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão sempre que necessário e serão convocadas
por seu Presidente ou, na sua ausência ou impedimento temporário, por qualquer dos membros do Conselho
de Administração, mediante aviso por escrito, contra protocolo, com antecedência de 10 (dez) dias ao
menos, indicando a ordem do dia e o horário em que a reunião se realizará, na sede da companhia.
Parágrafo Primeiro - Será dispensada a convocação de que trata o caput deste artigo se estiverem
presentes à reunião todos os membros em exercício do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo - A reunião do Conselho de Administração será presidida por seu Presidente em
exercício e, na sua ausência ou impedimento temporário, por qualquer dos outros Conselheiros.
Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de Administração serão registradas em ata, em
livro próprio, pelo secretário da reunião, indicado pelo Presidente da reunião.
Artigo 10 - Compete ao Conselho de Administração:
Iestabelecer o planejamento, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia,
aprovando o plano estratégico de negócios da sociedade;
II nomear e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes a remuneração e as
atribuições;
III manifestar-se previamente sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício;
IV -

fiscalizar a gestão dos Diretores;

V-

examinar atos, livros, documentos e contratos da Companhia;

VI -

deliberar a emissão, pela Companhia, de bônus de subscrição e notas promissórias;

VII aumentar o valor do capital social até o limite autorizado, fixando as condições de emissão
e de colocação das ações correspondentes;
VIII - aprovar os orçamentos gerais e especiais da Companhia e suas alterações;
IX - submeter à Assembléia Geral a destinação a ser dada aos lucros líquidos do exercício;
X - autorizar a prática de atos que, em conjunto ou isoladamente, impliquem em aquisição,
oneração ou alienação de bens do ativo permanente, prestação de garantias, bem como a assunção
de obrigações, cujo valor seja igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais);
XI - contratar e destituir os auditores independentes;
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XII- autorizar a compra de ações de emissão da Companhia, para sua permanência em tesouraria ou
cancelamento, nos termos da lei e das disposições regulamentares em vigor;
XIII – convocar a Assembléia Geral;
XIV - resolver os casos omissos em lei e neste estatuto; e
XV - exercer outras atribuições legais.
Parágrafo Único – O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos.
Artigo 11 - A Diretoria da companhia será composta por 03 (três) Diretores, eleitos pelo Conselho de
Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com os
Investidores e um Diretor Técnico.
Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão eleitos para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser
reeleitos e podendo ser destituídos de seus cargos a qualquer tempo, com ou sem justificativa, pelo Conselho
de Administração.
Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos
respectivos cargos até a posse dos novos diretores.
Artigo 12 - Caberá à Diretoria a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da companhia,
para tanto dispondo os Diretores, dentre outros poderes, dos necessários para representação da sociedade em
juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades
federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades
paraestatais, exercendo seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto e as deliberações da Assembléia
Geral.
Artigo 13 - Em todo e qualquer ato ou documento que importe em responsabilidade patrimonial para a
companhia, ou que de outra forma a obrigue, a companhia deverá estar representada por 02 (dois) Diretores
em conjunto ou por 01 (um) Diretor e um Procurador com poderes específicos.
Parágrafo Único - As procurações em nome da companhia serão outorgadas por 02 (dois) Diretores.
As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão
um período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano.

CAPÍTULO V - Do Conselho Fiscal
Artigo 14 - O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes de lei, funcionará em caráter não permanente e
somente será instalado a pedido de acionistas, conforme o que faculta o art. 161 da Lei nº 6.404/76, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 10.303/01. À Assembléia Geral que eleger o Conselho Fiscal caberá fixar
a respectiva remuneração.

CAPÍTULO VI – Da Venda do Controle Acionário
Artigo 15 – A alienação do controle acionário dependerá de aprovação, por escrito, da Prefeitura do
Município de Salto, Estado de São Paulo.

CAPÍTULO VII – Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos
Artigo 16 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.
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Parágrafo 1º
Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na
escrituração da sociedade, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras exigidas na Lei, submetendo-os à deliberação da assembléia geral, acompanhados do parecer do
conselho fiscal, se em funcionamento.
ART. 17 – Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os
prejuízos acumulados, e a provisão para o imposto de renda. Do lucro líquido apurado serão aplicados, antes
de qualquer outra destinação:
(a) 5% (cinco por cento) na constituição de Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento)
do capital social;
(b) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório,
na forma do artigo 202 da Lei n. 6.404/76, com as alterações determinadas pela Lei n. 9.457/97 e
Lei nº 10.303/01; e
(c) o saldo remanescente do lucro líquido do exercício será objeto de proposta de destinação a ser
apresentada pelos órgãos de administração da Companhia, nos termos do parágrafo 3o. do artigo
176 da Lei n. 6.404/76, a qual será registrada nas demonstrações financeiras, devendo a
Assembléia Geral deliberar sobre tal proposta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO– Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data em que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembléia Geral.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A companhia poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou
semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados.

Capítulo VIII– Acordos de Acionistas
ART. 18 – Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que estabeleçam
cláusulas e condições em caso de alienação de ações de sua emissão, discipline o direito de preferência na
respectiva aquisição ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela
Companhia e pela administração.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os direitos, as obrigações e as responsabilidades resultantes de tais acordos de
acionistas serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tenham os mesmos sido devidamente averbados nos
livros de registro de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela instituição depositária das ações e
consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas de depósito mantidas em nome dos
acionistas junto à instituição depositária das ações. Os administradores da Companhia zelarão pela
observância desses acordos e o Presidente da Assembléia Geral ou o Presidente do Conselho de
Administração, conforme o caso, não deverá computar o(s) voto(s) proferido(s) por acionista em
contrariedade com os termos de tais acordos.

Capítulo IX - Dissolução e Liquidação da Companhia
Artigo 19 - A companhia entrará em liquidação ou dissolução nos casos previstos em Lei e neste Estatuto ou
por deliberação da Assembléia Geral, cabendo à Assembléia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal
que deverão funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais, exceto no caso de liquidação
judicial.
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1. PRINCÍPIOS DA EMISSÃO DE
TÍTULOS



A SANESALTO S.A. – SANESALTO é uma sociedade de
propósito exclusivo, estruturada para explorar a
concessão dos serviços de coleta e tratamento de
esgotos na cidade de Salto (SP), sob concessão da
Prefeitura Municipal.
A SANESALTO está na fase de implantação da planta
de tratamento, que demanda investimentos. Para
fortalecer sua capacidade de investimento e terminar
a implantação, a SANESALTO faz a emissão de títulos
corporativos, objeto desta análise, com o propósito
de captar recursos para concluir as instalações
requeridas e aí iniciar o ciclo de cobrança de tarifas
dos usuários do sistema.



A SANESALTO, como empresa de propósito exclusivo
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e como é exigido no contrato de concessão, não
pode explorar qualquer outra atividade econômica,
de forma que esta emissão se enquadra no princípio
geral de estruturação de um project-finance, sendo
os recursos captados exclusivamente para implantar
o projeto, que, operando, deverá produzir recursos
livres no montante suficiente para pagar as
responsabilidades com os títulos emitidos, mantida
uma reserva de segurança, que deverá traduzir um
certo grau de conforto para o investidor e que se
deve se refletir na(s) nota(s) de rating conferida(s) à
emissão por agência(s) especializada(s).


Como os recursos são tomados pela SANESALTO na
fase de implantação, a sociedade procura construir
um arcabouço de garantias para que esses recursos
resultem nas instalações prontas e operando, capazes
de gerar renda. De outra forma, o investimento nos
títulos teria um risco elevado, porque a geração de
caixa para pagamento das obrigações assumidas está
vinculada à exploração plena da concessão1.



1

Os títulos emitidos são debêntures simples,

O Prospecto da emissão contém um capítulo que trata
exclusivamente dos riscos do investimento.
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subordinadas, destinadas à distribuição pública após
a autorização da CVM.


O capital dos acionistas controladores da sociedade,
necessário para completar o funding da operação,
ingressou na companhia expressivamente através da
subscrição e integralização de títulos de uma emissão
privada, citada adiante nesta análise, quando
mostramos

o

conjunto

das

obrigações

da

SANESALTO. Esses títulos também são debêntures

simples e subordinadas, que são formatados para
receber renda e amortização depois de satisfeitas as
obrigações com os títulos destinados à distribuição
pública.
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2. SÍNTESE
DESTA ANÁLISE

Esta análise explora a qualidade dos títulos de investimento
emitidos pela

SANESALTO,

com o objetivo de completar o

funding da implantação física necessária para cumprir com
o contrato de exploração dos serviços de coleta e
tratamento de esgotos da cidade de Salto-SP.
Essa análise de qualidade oferece indicadores, que
informam o investidor nos títulos sobre renda e efeitos de
riscos no investimento. Para tratar da renda, basta
descrever o formato dos títulos. Para tratar dos riscos,
entretanto, o conjunto das informações é mais complexo,
porque deve ilustrar o investidor sobre a capacidade e
conforto que o fluxo de caixa esperado da

SANESALTO

apresenta, relativamente às obrigações de pagamento
constituídas através da colocação dos títulos.
A

SANESALTO

emite uma única série de títulos, no volume

total de R$ 36.000 mil, valor base no mês de junho de
2004.
Esses títulos pagam aos investidores juros mensais e são

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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amortizados em tranches anuais, segundo um fluxo
mostrado adiante nesta análise (ANEXO ao final).
Os juros são calculados mensalmente sobre o valor de face
dos títulos, ajustado segundo a variação do IGP-M, aplicada,
de forma discreta, em ciclos de 12 meses2. As
amortizações são em ciclos de 12 meses, justamente para
que possam ser pagas com ajuste integral conforme a
variação do IGP-M.
Considerando a remuneração prevista e o sistema de
amortização, a taxa de retorno esperada para o
investimento nos títulos é de 11,0879% equivalente ano,
efetiva, acima do

IGP-M.

Essa taxa de retorno tem seu

cálculo afetado pela expectativa de inflação média anual no
ciclo de vida do título e esse valor está preso a uma
expectativa média de inflação, pelo IGP-M, de 6,20% ano no
ciclo de vida do título, com uma evolução anual (ano
calendário) mostrada mais adiante3. Adotada a curva de
inflação citada, essa taxa de retorno equivalerá à taxa de

18,5030% equivalente ano, nominal em Reais.

2

Essa é uma exigência legal, no Brasil.

3

Adiante, nesta analise, é discutida a distorção desta taxa de
retorno esperada, fazendo-se flutuar a taxa de inflação.
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2.1.

ROTEIRO DA ANÁLISE
Esta análise segue o roteiro:
trabalha com os parâmetros da

CAPÍTULO 3

emissão dos títulos, mostrando sua estrutura e seus
indicadores de rentabilidade e sustentação.
ilustra o cenário para construção

CAPÍTULO 4

do fluxo de caixa da SANESALTO em operação e
projeta o fluxo de caixa da SANESALTO com a inclusão
dos movimentos dos títulos, mostrando, inclusive, as
reservas de segurança que estão programadas no
sentido da constituição de fundos para o pagamento
das

obrigações

com

os

títulos. Trata

dos

indicadores de sustentação do fluxo de caixa da
SANESALTO,

para mostrar a segurança do investimento

nos títulos, quanto aos riscos de default. Mostra
ainda os riscos do investimento nos títulos, no
conceito de default da SANESALTO , com a indicação
da flutuação dos índices de segurança, medidos no
fluxo de caixa da

SANESALTO,

comportamento

estressados,

utilizando cenários de
relativamente

cenário referencial adotado nesta análise.
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analisa os riscos de flutuação da

CAPÍTULO 5

taxa de retorno do investimento nos títulos em
funções de distorções no cenário econômico.

2.2.

MOEDA DA ANÁLISE

Todos os dados dos cenários utilizados na análise
foram

recebidos

da

SANESALTO,

são

da

sua

responsabilidade e estão na base de abril de 2004.
Como a data base da emissão dos títulos é junho de 2004,
essa referência de moeda apresenta uma margem de
segurança adicional implícita na análise, pois as tarifas que
produzem a receita esperada na SANESALTO estão calculadas
com atraso de reajuste de dois meses em relação à moeda
da emissão.
A imposição de usar, numa análise de largo horizonte, uma
moeda base de referência é da boa técnica de análise, na
medida em que a leitura dos cenários, dos parâmetros de
comportamento e desempenho e dos indicadores não fica
distorcida por expectativas de comportamento da inflação
sem controle e monitoramento. Assim, os valores desta
análise, por estarem referidos a uma base, não representam
o montante das transações financeiras esperadas nesse
horizonte, mas o poder de compra de cada transação,
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relacionado à base, tendo como deflator o IGP-M.
Essa hipótese, de outro lado, está associada à premissa
necessária de que é sustentável se admitir que as contas de
receitas

e

despesas

flutuam,

em

ciclo

de

ano,

acompanhando a evolução do IGP-M.
As receitas espelhadas nos cálculos desta análise já
contemplam uma perda implícita, relativamente à moeda da
base, ou ao comportamento da inflação, porque seu sistema
de reajuste contempla aplicações discretas a cada ciclo de
ano.
Mesmo assim, caso ocorra um descolamento das receitas
contra as despesas, relativamente à variação do

IGP-M,

o

fluxo de recursos livres será mais forte do que o traçado
nesta análise e, na hipótese inversa, mais frágil.
Impactos de descolamentos em contas de despesas muito
concentradas, numa atividade capital intensivo, que
apresenta uma grande margem operacional como ocorre na
SANESALTO,

podem

ser

controlados

através

de

procedimentos gerenciais, de forma que é lícito admitir a
hipótese de equilíbrio em torno do

IGP-M,

que ocorrerá,

seja porque as contas assim se comportam, seja porque os
sistemas gerenciais tendem a promover seu ajuste, caso
descolamentos venham a ocorrer.
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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3. PARÂMETROS DA
EMISSÃO DOS TÍTULOS

Os títulos corporativos de emissão da

SANESALTO

são

debêntures subordinadas emitidas em uma única série, para
integralização a vista no ato da subscrição.
Os títulos têm seu valor de face corrigido segundo a
IGP-M,

variação do

a cada ciclo de 12 meses, contados

desde a data da emissão. Pagam juros mensais sobre o
valor de face e são amortizados em parcelas anuais a partir
do terceiro ano da sua emissão, segundo um fluxo indicado
adiante.
No

quadroT1

curva

de

indicamos o patamar de juros mensais e a

amortização

anual. Para

pagamento

das

responsabilidades com juros e amortização, a escritura de
emissão dos títulos prevê a constituição de contas de
reserva, na qual são acumulados os fundos necessários para
pagar o fluxo das obrigações com antecedência.
Como os juros são pagos sobre o valor de face ajustado e
este sofre reajuste em ciclos anuais, dentro de cada ciclo de
12 meses a parcela de juros é constante em Reais, de forma
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que a taxa efetiva do investimento nos títulos é menor que
a taxa de juros implícita4, a depender da taxa de inflação
(variação do

IGP-M)

que venha a ocorrer no horizonte da

vida do título. A taxa de inflação só afeta o pagamento das
parcelas de juros, porque as amortizações, que estão
programadas para ocorrer em ciclos de 12 meses, recebem
a totalidade do ajuste segundo a variação do IGP-M.
No

quadroT2

mostramos o cenário utilizado para balizar a

inflação, pelo

IGP-M,

no horizonte desta análise. Esse

cenário é usado para medir, em moeda da base, o valor
efetivo dos juros recebidos dentro de cada mês de cada
ciclo anual, nos quais o valor de face permanece
estabilizado, como também para calcular os fatores de
perda implícita na receita da SANESALTO, pela razão de que
as tarifas são ajustadas a cada ciclo de 12 meses.
Como se vê no

quadroT3,

para a taxa média de inflação de

6,2% ano, na curva de inflação mostrada no

quadroT2,

a

taxa de juros implícita, de 0,91125% mês (que equivale a
11,50% ano), devido às perdas inflacionárias, acaba se
transformando numa taxa de retorno efetiva, acima do
IGP-M,

4

de 11,0879% equivalente anual.

Designamos como taxa de juros implícita, a taxa referida na
escritura de emissão, equivalente a 0,91125% mês.

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]

388

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

12

Essa taxa de retorno, no conceito efetivo, acima do

IGP-M,

poderá oscilar, com 90% de probabilidade, no intervalo
entre [ 11,0478%  11,0585% ], caso a curva das taxas de
inflação no horizonte seja distorcida no intervalo de
[ +2 pontos percentuais  -1 ponto percentual ].
Considerando a curva de inflação arbitrada, a taxa nominal
de retorno esperada para o investimento nos títulos de
emissão de

SANESALTO

será de 18,5030% equivalente anual

em Reais.
No

gráficoT4,

vemos uma consolidação dos pagamentos

mensais relativos a juros e amortizações em regime de ano
calendário, com indicação da curva de formação da taxa de
retorno do investimento nos títulos.
No

gráficoT5,

mostramos, para o investidor nos títulos, em

regime mensal, a curva de recuperação da capacidade de
investimento à taxa de retorno esperada, a curva de
devolução do investimento (em moeda estável) e a curva de
formação da taxa de retorno. Dessas curvas podemos
concluir pelo payback do investimento, que se verifica
dentro do mês 60 e pelo índice duration à taxa de retorno,
equivalente a 43 meses.
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quadro T1

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
[ valores em R$mil junho 2004 ]
VOLUME DA EMISSÃO

36.000

AJUSTE DO
VALOR DE FACE

a cada ciclo de um ano, contado da
data base da emissão ( 1 de junho de 2004 ),
conforme a variação do IGP-M no ciclo

JUROS

pagos mensalmente, sobre o valor
de face ajustado, à taxa de
taxa equivalente anual de juros

AMORTIZAÇÃO

NOTA:

em seis parcelas anuais:
1 junho, 2006
1 junho, 2007
1 junho, 2008
1 junho, 2009
1 junho, 2010
1 junho, 2011

0,91125%
11,50%

15%
15%
15%
15%
20%
20%

as amortizações incidem sobre o valor de face dos títulos, atualizado
segundo a variação do IGP-M.
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quadro T2

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
ARBITRAGEM DO CENÁRIO DE INFLAÇÃO
IMPACTO INFLACIONÁRIO NAS RECEITAS E
PERDAS IMPLÍCITAS NA TAXA DE JUROS DOS TÍTULOS

calendário

sequencial
dos títulos

taxa de
inflação
média

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
média do
ciclo

1
1/2
2/3
3/3
4/5
5/6
6/7
7/8
8/9

% ano
8,0%
7,0%
6,5%
6,5%
6,0%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%

ANO

NOTA:

fator de
perda
inflacionária
nas Receitas
0,9594
0,9641
0,9666
0,9666
0,9690
0,9715
0,9715
0,9715
0,9715

6,20%

sendo i a taxa de inflação mensal em
cada ano, o fator de perda
inflacionária nas receitas equivale a
(1 + i)12 − 1 , sendo i = [12 (1 + I)]− 1, para
12 ⋅ i ⋅ (1 + i)12
I=taxa de inflação média, em % ano,
como consta do quadro.
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quadro T3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
INDICADORES DA RENTABILIDADE DOS TÍTULOS
valores conforme indicado
FLUXO DOS RECURSOS
DO INVESTIDOR
ANO

calendário
DE

ATÉ

2-jun-04
2-jun-05
2-jun-06
2-jun-07
2-jun-08
2-jun-09
2-jun-10
2-jun-11

1-jun-05
1-jun-06
1-jun-07
1-jun-08
1-jun-09
1-jun-10
1-jun-11
1-jun-12

TOTAL

TAXA DE RETORNO
DO INVESTIDOR

duration
do investimento

prazo de imobilização
do investimento

payback
do investimento

NOTAS:

sequencial
dos títulos
1
2
3
4
5
6
7
8

JUROS RECEBIDOS

AMORTIZAÇÃO

TOTAL DO RETORNO (*)

MENSALMENTE NO ANO

NAS DATAS DEFINIDAS

RESPEITANDO O FLUXO

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

R$ mil
nominais

R$ mil
junho 2004

3.937
4.235
3.844
3.372
2.816
2.167
1.143
-

3.780
3.798
3.234
2.665
2.099
1.530
765
-

6.204
6.608
7.023
7.430
10.452
11.026
-

5.400
5.400
5.400
5.400
7.200
7.200
-

3.937
10.439
10.452
10.395
10.246
12.619
12.169
-

3.780
9.198
8.634
8.065
7.499
8.730
7.965
-

20.371

17.871

48.743

36.000

70.257

53.871

taxa média anual, efetiva acima do IGP-M
na curva de inflação arbitrada = TRRe

11,0879%

taxa média anual, nominal em Reais
na curva de inflação arbitrada = TRRn

18,5030%

prazo médio de remuneração do investimento
à taxa média anual de TRRe

43 meses

prazo médio de imobilização do
valor do investimento, nos títulos

34 meses

prazo para devolução ao investidor da
60 meses
capacidade de investimento imobilizada nos títulos
(*) Este fluxo não pode ser usado para cálculo de taxas de retorno,
porque acumula os valores de juros recebidos no ano para o final do ciclo.
O cálculo usando este fluxo promove um êrro aproximado de
53 pontos base em TRRe e 91 pontos base em TRRn

1. juros nominais: a cada ciclo anual são pagas 12 parcelas de juros, uma a
cada mês, todas iguais em reais nominais, a primeira no dia 1 de julho de
cada ciclo (ou no primeiro dia útil). O valor da parcela de cada ciclo é
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calculado pelo valor nominal da debênture do dia 1 de junho do ano de
início de cada ciclo de 12 meses. Por exemplo, todas as parcelas, de 1
de julho de 2006 até 1 de junho de 2007 (12 parcelas) são iguais à
aplicação da taxa implícita de juros (0,91125%) sobre o valor das
debêntures depois do ajuste pelo IGP-M de 1 de junho de 2006 e da
amortização de 15% do valor de face que ocorrerá em 1 de junho de
2006.
2. valor nominal da amortização: cada amortização é feita na proporção
definida do valor de face, ajustada pela variação do IGP-M desde 1 de
junho de 2004 até a data da amortização, compreendendo ciclos inteiros
de 12 meses. Os cálculos dos valores neste quadroT3 levam em conta a
expectativa de taxa de inflação (variação do IGP-M) descrita no quadroT2.
de um investimento é calculada segundo a expressão

3. duration:
n

k
∑ (1 + TRR

R

1

e

)k

⋅k

, onde

INV

INV=valor

do investimento, que neste caso é o

valor da emissão; k é um contador de tempo, que neste caso é
representado por uma seqüência de meses, sendo o mês 1 o seguinte ao
da emissão; n é o número de meses até o final da emissão, que neste caso
é 84; Rk é o valor, em moeda da base, de cada retorno do investimento, a
cada mês k, que neste caso é a soma de juros e amortização que o
investidor nos títulos receberá a cada mês. A taxa TRRe é a taxa de
retorno do investimento, que neste caso é a taxa efetiva TRRe mostrada
no quadro. Quando um investimento é devolvido segundo um fluxo de
retorno, com é o caso destes títulos, uma parte do montante investido
foi aplicado somente até o momento do primeiro retorno (mês 1) à taxa
TRRe, uma outra parte até o segundo e, assim,sucessivamente. duration
mostra o prazo médio no qual o total do investimento se manteve
rendendo à taxa TRRe.
4. prazo de imobilização: de um investimento é calculado segundo a
pb

expressão

∑Rk ⋅k
1

INV

, onde

pb

é a data de payback. Significa quanto

tempo, em média, a totalidade dos recursos aplicados esteve imobilizada
no investimento.
5. payback:

de um investimento é a data
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pb

INV =

∑Rk estará

satisfeita. Indica quanto tempo tarda para que o

1

investidor, através do fluxo do retorno, retome a capacidade de
investimento que tinha ao aplicar INV.
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gráfico T4
CURVA DO RECEBIMENTO DOS JUROS
E DAS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DOS TÍTULOS
E CURVA FORMAÇÃO DE TRRe
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8%
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4%
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gráfico T5
CURVAS MOSTRANDO A VELOCIDADE
DA DEVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO
E CURVA FORMAÇÃO DE TRRe
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65%

13%

60%

12%

55%

11%

50%

10%

45%

9%

40%

8%

35%

7%

30%

6%

25%

5%

20%

4%

15%

3%

10%

2%

5%

1%

0%

0%
1

1
2

2
4

3
6

4
8

mês corrente
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4. AMBIENTE DA SANESALTO
COM CAPTAÇÃO
DOS TÍTULOS

4.1.

POPULAÇÃO E GERAÇÃO DE RECEITA
OPERACIONAL NA SANESALTO

Traçamos um cenário para a formação da receita
operacional, baseado em dados fornecidos pela SANESALTO,
seja quanto à população de Salto, como quanto ao volume
de coleta que será tarifado5. O
crescimento populacional e o

gráficoC1

quadroC2

ilustra o

os demais padrões

de comportamento arbitrado para se concluir sobre a
capacidade de geração de receitas.

5

O contrato de concessão define o volume mínimo de coleta
como uma informação gerada e garantida pela Prefeitura
Municipal. Caso o volume observado na operação seja menor, a
Prefeitura rediscutirá o equilíbrio econômico do contrato, cujo
impacto para a SANESALTO será necessariamente, um aumento de
tarifas, já que o investimento estará inteiramente aplicado, tendo
em vista o volume que consta do contrato de concessão,
replicado nesta análise.
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gráfico C1
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO EM SALTO
SEGUNDO CENÁRIO DA SANESALTO
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quadro C2

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - DOMICÍLIOS ATENDIDOS, TARIFAS E RECEITA OPERACIONAL
COMPORTAMENTO ARBITRADO
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

DOMICÍLIOS atendidos

população (habitantes)
evolução anual arbitrada
ligações domiciliares

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

volume anual produzido
evolução anual arbitrada
tarifa
abril 2004

2010

ANO

2011

ANO

2012

fonte - RAP-CETESB
114.880
117.994
121.092
124.161
127.205
130.221
133.193
136.129
2,711%
2,626%
2,535%
2,452%
2,371%
2,283%
2,205%
fator de conversão homogêneo = 3,70 habitantes por domicílio atendido
31.048
31.890
32.727
33.557
34.379
35.194
35.998
36.791

PARÂMETROS médios mensais
programa SaneSalto
produção / habitante
6,00
6,00
6,00
6,00
5,94
(m3 / mês em média)
R$ 1,516 por m3 produzido
tarifa
abril 2004
LIGAÇÕES INDUSTRIAIS

ANO

fonte - RAP-CETESB
93.936
94.091
0,166%

5,85

5,73

5,70

94.247
95.482
95.637
95.792
0,166%
1,311%
0,163%
0,163%
R$ 0,826 por m3 produzido

96.415
0,651%

96.727
0,324%

13.295

13.631

13.824

13.937

13.963

14.195

3,34%

3,34%

3,10%

2,85%

2,85%

2,85%

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

programa SanSalto sem perda inflacionária
6.308
12.957
sem perda inflacionária
4,06%
fator de perda inflacionária
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3,59%

programa SanSalto com perda inflacionária
6.051
12.491
com perda inflacionária
somente
2o.
semestre

Neste quadroC2:


população é dado referencial para a receita e o
número de ligações domiciliares é informação
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secundária utilizada pela SANESALTO para analisar
custos operacionais e investimentos;


produção por habitante é dado estatístico da
SANESALTO e a tarifa é aquela do contrato de

concessão, ajustada segundo as regras do contrato
para a data base da análise (abril de 2004);


o número de ligações industriais é projeção da
SANESALTO, bem como a tarifa é a contratual

ajustada;


com estes elementos, atingimos a receita operacional
bruta esperada e, com a expectativa da curva de
inflação, podemos calcular a perda implícita em
moeda da base da receita, resultando no dado básico
para introduzir na expectativa de fluxo de caixa da
SANESALTO em operação.

A receita operacional, lançada em ciclo anual, como nesta
análise,

não

é

afetada

de

forma

expressiva

por

inadimplências, porque o contrato de concessão transfere
parte do risco para a Prefeitura Municipal. A regra de
transferência é a seguinte:
[i] -

a conta de serviços de água e esgotos é unificada e é

cobrada pela SANESALTO;
[ii] -

para o domicílio inadimplente, como elemento de
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pressão, a SANESALTO, desde que autorizada pela Prefeitura
Municipal, pode promover o corte da água do domicílio e
[iii] - caso a água não seja cortada, o débito do domicílio é
lançado contra a parte da receita da cobrança que cabe à
Prefeitura Municipal6.

4.2.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS
COM A COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS

O quadroF1 ilustra o montante de recursos necessários para
fazer os investimentos na implantação, cumprindo o
contrato da concessão.
Os investimentos na implantação têm seus valores
definidos através de contratos firmes. Desta forma, a
SANESALTO estima uma margem de segurança relativamente

pequena para o montante previsto de investimento, como
se vê no quadroF1.

6

Desta forma, admite-se que pequenas inadimplências ocorram
por pequenos ciclos. De outro lado, caso a Prefeitura Municipal
autorize cortes de água e a inadimplência se torne elevada mesmo
assim, a SANESALTO se valerá da quebra do equilíbrio econômico
do contrato, para exigir reparação da Prefeitura, uma vez que o
volume da coleta de esgotos tarifada cairá abaixo do volume
mínimo garantido pela Prefeitura. Notar que, nesta análise, a
receita operacional está estimada a partir desse volume mínimo.
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quadro F1

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM 2004
[ valores em R$mil abril 2004 ]
INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO
CONTA

25.330

Investimentos e Custos Pré-Operacionais aplicados antes da emissão
Desapropriações a Serem Efetuadas
Obras e Equipamentos a Implantar
Supervisão da Implantação
Despesas não Orçadas e Margem de Segurança
Capital de Giro Operacional

957
380
19.450
3.043
500
1.000

A equação de fundos prevista pela SANESALTO para cumprir
com esse programa de investimentos está descrita no
quadroF2.

Para uma captação de R$ 36.000 mil, já se admite, por
reserva de segurança, que os juros devidos no primeiro ano
(2004) ficarão reservados em contas de aplicação de maior
liquidez.
Assim, considerando esta reserva e os custos da
estruturação e da colocação dos títulos, estimados no
patamar de 2% e 5,5% do valor captado, a

SANESALTO

terá

recursos livres no montante de R$ 31.410 mil para aplicar
nos seus investimentos e para fazer reservas de caixa,
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inclusive para sustentar posições futuras de reserva de
segurança com relação às obrigações com os próprios
títulos.
quadro F2

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
BALANÇO DO USO DE FUNDOS DA EMISSÃO EM 2004
[ valores em R$mil abril 2004 ]
CONTA
EMISSÃO PROGRAMADA
CONTAS DA ESTRUTURAÇÃO DA EMISSÃO
CONTAS DA COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS
JUROS NO ANO DE 2004
RECURSOS LIVRES DA EMISSÃO PROGRAMADA
INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO
INVESTIMENTOS COBERTOS COM OS TÍTULOS PRIVADOS
RESERVAS DE SEGURANÇA E CAPITAL DE GIRO

2,0%
5,5%

36.000
(720)
(1.980)
(1.890)
31.410
(25.330)
4.000
10.080

Como já citado, os recursos dos acionistas ingressaram na
sociedade, grande parte, através da integralização de uma
série privada de títulos. Assim, consideradas as contas da
implantação, as contas da emissão e o encaixe dos recursos
captados com a colocação dos títulos desta emissão em
análise e da emissão privada, resta uma margem de recursos
de R$ 10.080 mil, destinados a fazer reserva de segurança e
capital de giro adicional para a sociedade.
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4.3.

CONTAS DE DESPESAS OPERACIONAIS
E CONTAS DE ENCARGOS



quadroC3

O

mostra o cenário arbitrado pela SANESALTO

para suas despesas operacionais no horizonte do ciclo de
vida dos títulos.
quadro C3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL
CONTAS OPERACIONAIS NO HORIZONTE 2004-2012
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

DESPESAS DA OPERAÇÃO
CONTA

Iss Sobre a Receita
5,0%
Operacional
Custo Operacional Garantido
. R$ abril 2004 / m3
. Total
Conta de Gerenciamento
e Controle (Macrologística)
Cobrança das
Contas de Serviço

2005

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

1.486

3.052

3.223

3.304

3.355

3.387

3.400

3.550

303

625

643

659

670

677

679

690

0,23
963

0,23
1.976

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
2.116
2.169
2.200
2.217
2.222
2,00% da Receita Operacional Bruta
250
257
264
268
271
272
R$ 1,50 / conta cobrada * 35,0% devido por SaneSalto
( o saldo da conta de cobrança é pago pela Prefeitura Municipal )
201
207
212
217
222
227

0,25
2.352

122

98

NOTA:

ANO

276

232

Para segurança da análise, as contas proporcionais à Receita Operacional
(ISS e Conta de Gerenciamento e Controle) estão calculadas com
arredondamento para cima, a favor da segurança.
O plano de contas das despesas operacionais é concentrado
em poucas rubricas, como mostra o

quadroC3,

porque a

operação tem custo garantido pela empresa que implantará
a instalação de tratamento. Desvios de custo operacional
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serão pagos pela implantadora num ciclo de 20 anos.
Com respeito ao custo de cobrança das contas de serviço
de água e esgoto (A&E), o contrato de concessão rege que
35% do custo do serviço da cobrança será responsabilidade
da SANESALTO. Esse serviço refere-se ao processamento
das contas únicas de

A&E

pelo Banco que será escolhido

para centralizar a receita. Essas contas únicas cobram os
serviços de água prestados pela Prefeitura Municipal e de
coleta de esgoto, de responsabilidade da SANESALTO e a
divisão acordada dos custos dos serviços bancários regra
que 35% deverão ser pagos pela SANESALTO.



Os encargos e impostos de responsabilidade da

SANESALTO, envolvendo Pis, Cofins, Imposto de Renda e

Contribuição Social sobre o Lucro são arbitrados seguindo
os parâmetros mostrados no quadroC4.
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quadro C4

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - ENCARGOS E IMPOSTOS (arbitragem)
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

BASE PARA APROPRIAÇÃO
DE PIS E COFINS

+Receita Operacional
-Custos da Operação
-Juros da Emissão
-Juros dos Ttítulos Privados
-Depreciação

4.868

10.064

10.270

10.530

10.710

10.829

10.844

10.930

6.051
(1.183)
-

12.491
(2.427)
-

12.850
(2.580)
-

13.175
(2.645)
-

13.395
(2.685)
-

13.539
(2.710)
-

13.565
(2.721)
-

13.790
(2.860)
-

-

2.727

3.434

4.196

4.898

5.653

5.886

7.964

6.051
(1.183)
(3.789)
(303)
(1.266)
(752)

12.491
(2.427)
(3.516)
(1.000)
(1.266)
(1.555)

12.850
(2.580)
(2.950)
(1.028)
(1.266)
(1.592)

13.175
(2.645)
(2.382)
(1.054)
(1.266)
(1.632)

13.395
(2.685)
(1.815)
(1.072)
(1.266)
(1.659)

13.539
(2.710)
(1.148)
(1.084)
(1.266)
(1.678)

13.565
(2.721)
(383)
(1.628)
(1.266)
(1.681)

13.790
(2.860)
(1.266)
(1.700)

173
800
1.049
377

176
813
1.224
440

178
823
1.413
508

178
824
1.471
529

180
830
1.991
716

BASE PARA APROPRIAÇÃO
DE IRENDA E CSOCIAL

+Receita Operacional
-Custos da Operação
-Juros da Emissão
-Juros dos Ttítulos Privados
-Depreciação
-( Pis + Cofins + Iss )
Pis
Cofins
IRenda
Csocial

NOTAS:

1,65%
7,60%
25,00%
9,00%

80
369
-

166
764
681
245

169
780
858
309

1. Neste quadro, a conta Custos da Operação só compreende parte das
contas de Despesas da Operação referidas no quadroC3: Custo
Operacional Garantido, Conta de Gerenciamento e Controle e Cobrança
das Contas de Serviço.
2. Neste quadro e daqui em diante, os fluxos de Juros da Emissão estão
referidos para cada ano calendário e não para cada ano inteiro da
emissão. Desta forma, os valores em moeda da base não coincidem
com os valores apresentados nos anos 1, 2 e assim por diante, constantes
do quadroT3.
3. A conta de Amortização das debêntures não compreende a base de
cálculo para encargos, que é o que se mostra nesses quadro. Adiante,
nos fluxos de caixa, a conta passará a figurar.
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As contas relacionadas com os títulos da emissão

privada são pagas após a liquidação das obrigações com os
títulos da emissão para distribuição pública, objeto desta
análise. Todavia, como a renda variável dos títulos
privados é creditada no ciclo, há que se considerar no fluxo
de caixa da SANESALTO o impacto do recolhimento na fonte
dos 20% de encargos que têm os detentores desses títulos,
mesmo sobre rendas creditadas.
No

quadroC5

indicamos os parâmetros da emissão de

títulos privados e no

quadroC6

está a imagem do impacto

do pagamento do imposto de renda relativo ao crédito dos
juros para os detentores dos títulos no ciclo [ 2005-2011 ].
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quadro C5

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DE TÍTULOS PRIVADOS DE RENDA VARIÁVEL
[ valores em R$mil abril 2004 ]
VOLUME DA EMISSÃO

4.000

AJUSTE DO
VALOR DE FACE

a cada ciclo de um ano, contado da
data base da emissão ( 2 de maio de 2004 ),
conforme a variação do IGP-M no ciclo

JUROS

[i]. variáveis, creditados em datas definidas
e pagos em datas definidas
[ii]. juros calculados pela aplicação de taxas variáveis
à Receita Operacional Bruta produzida na operação

DATAS DE CRÉDITO
DOS JUROS E TAXA
APLICADA SOBRE ROP

2
2
2
2
2
2
2

maio, 2005
maio, 2006
maio, 2007
maio, 2008
maio, 2009
maio, 2010
maio, 2011

5%
8%
8%
8%
8%
8%
12%

PAGAMENTO DE
AMORTIZAÇÃO E JUROS

2 maio, 2012
2 maio, 2013

50%
50%
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quadro C6

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
CENÁRIO REFERENCIAL - BASE PARA CÁLCULO DOS
PAGAMENTOS RELACIONADOS COM TÍTULOS PRIVADOS
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

RECEITA OPERACIONAL

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

ANO

2013

6.051

12.491

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

14.018

303
5,0%

1.000
8,0%

1.028
8,0%

1.054
8,0%

1.072
8,0%

1.084
8,0%

1.628
12,0%

(2.867)
(2.000)

(2.868)
(2.000)

(61)

(200)

(206)

(211)

(215)

(217)

(326)

-

-

CRÉDITOS DEVIDOS
AOS TÍTULOS PRIVADOS

Juros Variávieis Creditados
taxa sobre RODi
Juros Variáveis a Pagar
Amortizações a pagar
Recolhimento de IRFonte
sobre o crédito de Juros

4.4.

FLUXO DE CAIXA ESPERADO

Considerados os movimentos mostrados nos quadros deste
capítulo e as obrigações assumidas pela SANESALTO com a
emissão de títulos, sintetizamos, no

quadroF3,

o fluxo de

caixa esperado na sociedade no horizonte do ciclo de vida
dos títulos.
Neste quadroF3:


as contas de receita são as estimadas no quadroC2;



as contas de despesas operacionais são as do
quadroC3;
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quadro F3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DE CAIXA ESPERADO
CONSIDERANDO OS IMPACTOS DA EMISSÃO PROGRAMADA
[ valores em R$mil abril 2004 ]
ANO

+ SALDO DE CAIXA

2005

ANO

2006

ANO

2007

ANO

2008

ANO

2009

ANO

2010

ANO

2011

ANO

2012

10.080

DA EMISSÃO
+ RECEITA OPERACIONAL

com perda inflacionária

6.051

12.491

12.850

13.175

13.395

13.539

13.565

13.790

(8.485)
(963)
(122)
(98)

(14.024)
(1.976)
(250)
(201)

(13.895)
(2.116)
(257)
(207)

(13.696)
(2.169)
(264)
(212)

(14.338)
(2.200)
(268)
(217)

(14.874)
(2.217)
(271)
(222)

(10.711)
(2.222)
(272)
(227)

(12.134)
(2.352)
(276)
(232)

(3.789)
(2.700)

(3.516)
(5.400)

(2.950)
(5.400)

(2.382)
(5.400)

(1.815)
(6.300)

(1.148)
(7.200)

(383)
(3.600)

-

(61)
(303)
(80)
(369)
-

(200)
(625)
(166)
(764)
(681)
(245)

(206)
(643)
(169)
(780)
(858)
(309)

(211)
(659)
(173)
(800)
(1.049)
(377)

(215)
(670)
(176)
(813)
(1.224)
(440)

(217)
(677)
(178)
(823)
(1.413)
(508)

(326)
(679)
(178)
(824)
(1.471)
(529)

(2.867)
(2.000)
(690)
(180)
(830)
(1.991)
(716)

(521)

(943)

(1.335)

2.854

1.656

- DESPESAS OPERACIONAIS
E AMORTIZAÇÕES

Custo Operacional Garantido
Conta de Gerenciamento
Cobrança das Contas
Títulos da Distribuição Pública
Juros da Emissão (a )
Amortização dos Títulos (b )
Títulos Privados
IRFonte
Juros
Amortização
Iss
Pis
Cofins
IRenda
Csocial
=MOVIMENTOS DE CAIXA

7.646

(1.533)

(1.045)

FLUXO DE CAIXA ESPERADO

7.646
2.269
2.269

6.113
2.269

5.068
2.269

RECURSOS DE RESERVA
FLUXO DA RESERVA -

fl R

FATOR DE SEGURANÇA-FS

4.547
2.269

3.604
2.269

2.269
2.269

5.123
2.269

6.779
2.269

1,291

1,279

1,271

1,569

-

relativo às obrigações da emissão

=(flR+a+b)/ (a+b)
Recursos Disponíveis frente

1,349

1,254

1,271

às Obrigações com os Títulos
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os fluxos devidos aos títulos da distribuição pública
(juros e amortização) são extraídos do

quadroT3

e as

contas relacionadas com os títulos privados do
quadroC6.

Notar que no

quadroT3

os valores de

juros e amortização estão somados por ano inteiro
da emissão e neste quadro estão somados por ano
calendário, de forma que os valores daquele quadro
estão aqui redistribuídos;


a conta de

ISS

figura no

quadroC3

e as contas dos

demais tributos no quadroC4 e


do

conjunto

dessas

contas,

calculam-se

os

movimentos de caixa esperados no ciclo, em regime
anual, e o fluxo de caixa, que, segundo esta análise,
se arbitra estabilizado no ciclo.

4.5.

RESERVA DE SEGURANÇA

Para aumentar a segurança do investimento nos títulos, fazse a imposição de constituição de uma reserva de segurança
no ambiente da SANESALTO. Essa reserva é calibrada de
forma que, considerando os movimentos expressos
segundo os parâmetros do cenário referencial de análise do
comportamento da SANESALTO nesse horizonte, haja um
excesso de recursos livres no caixa da sociedade, sempre
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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maior do que 20% das responsabilidades de pagamento dos
títulos dentro de cada ano.
Assim, constituída a reserva de R$ 2.269 mil, cuja
calibragem se faz pela posição de fluxo de caixa do
ano 2010, sua relação com as obrigações flutua no
horizonte de análise, atingindo a menor relação de 25,4%
no ano de 2006, estando acima desse patamar nos demais
momentos.

4.6.

FATORES DE SEGURANÇA E
SUA FLUTUAÇÃO

A medida da segurança se faz através dos fatores de
segurança indicados no

quadroF3.

Os valores ali indicados

são resultados de análises dentro do cenário referencial de
comportamento.
Entretanto, ainda que receitas não tenham risco de
inadimplência e despesas operacionais estejam vinculadas a
contratos de valor firme, pode-se considerar a hipótese de
que estas contas apresentem variações no horizonte da
análise, ainda que de pequena distensão.
Dessa forma, convém analisar como o menor fator de
segurança apresentado no

quadroF3

pode flutuar, se

repetirmos a rotina de análise, que resulta na sua medida,
REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]
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usando cenários estressados de comportamento.
Para fazer essa avaliação, construímos uma amostra de
laboratório, na qual encontramos diversos valores desse
mínimo fator de segurança para diferentes cenários,
montados de forma randômica, usando fronteiras de
flutuação das contas de receitas e despesas prédeterminadas. No quadroR1 apresentamos as condições de
fronteira e o resultado da exploração da amostra de
laboratório assim construída.
quadro R1

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
SUSTENTAÇÃO DOS FATORES DE SEGURANÇA

Configuração da variação das contas
de Receita e Despesa
para formatação da
da amostra de laboratório para
cálculo da flutuação do
Fator de Segurança no seu nível inferior
Receitas
Despesas
Fator de Segurança FS

menor posição

CENÁRIO

FRONTEIRAS DE DISTORÇÃO

REFERENCIAL

expressas através de
fator de comportamento
MAIS
AGRESSIVA

-VADORA

1,00
1,00

0,96
1,02

1,02
0,99

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

menor valor maior valor

1,2540

MAIS
CONSER-

1,1290

1,2890

intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

1,1937

1,2087

O quadro mostra as fronteiras utilizadas: [i] - -4% e +2%
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nas receitas e [ii] - +2% e -1% nas despesas, fazendo os
limites

conservadores

e

agressivos. O

tratamento

estatístico da amostra de laboratório indica que, com 90%
de confiabilidade, se ocorrerem variações nas contas de
receitas e despesas, limitadas entre as fronteiras descritas,
na posição de menor segurança, o excesso de recursos no
caixa da SANESALTO frente às obrigações com os títulos
estará entre 19,37% e 20,87%, valores ainda confortáveis
para indicar os riscos do investimento nos títulos.
O espelho integral da amostra está mostrado no

gráficoR2,

junto com a posição do fator de segurança no cenário
referencial e a indicação do intervalo de confiança.
1. Nos procedimentos de análise que trabalham
com amostras de laboratório, as fronteiras de distorção, em
geral, representam escolhas arbitradas na análise. Essas
fronteiras não devem ser entendidas como barreiras
intransponíveis. A leitura é que, caso as distorções estejam
limitadas a estas fronteiras, os indicadores estarão
representados pelos valores expostos no quadroR1.

NOTAS:

2. Para fazer uma amostra de laboratório, são montados
modelos de análise que desenham um conjunto de cenários,
de forma automática, fazendo as variáveis abertas (aqui
receitas e despesas) flutuar a cada ano, entre as fronteiras
impostas. Para cada cenário se mede o indicador sob
análise (aqui o menor fator de segurança do quadroF3). O
conjunto dos fatores está mostrado no gráficoR2. Esse
conjunto constitui a amostra, da qual se mede o intervalo
de confiança para a média para uma certa confiabilidade,
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usando a expressão

m + zc ⋅

d
n

, onde

m

é a média da

amostra, d o desvio padrão, n o tamanho da amostra e zc o
fator da curva normal compatível com o padrão de
confiabilidade desejado, para se definirem os dois extremos
do intervalo de confiança.
gráfico R2
AMOSTRA DE LABORATÓRIO DO MENOR FATOR DE SEGURANÇA
PROVOCANDO DISTORÇÕES DE CENÁRIO EM RECEITAS E DESPESAS

1,40
valor de Fator de Segurança (FS) associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para FS
1,35

intervalo de confiança para FS
(confiabilidade = 90%)

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00
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5. FLUTUAÇÃO DOS
INDICADORES DO
INVESTIMENTO NOS TÍTULOS

A taxa de retorno esperada para o investimento nos títulos,
objeto desta análise flutua com a variação da taxa de
inflação no ciclo 2004 – 2011.
Nesta análise, usamos um cenário referencial de inflação
que está descrito no quadroT2, resultando numa expectativa
de taxa de retorno de 11,0879% equivalente ano, efetiva
acima do IGP-M.
Se fizermos a taxa de inflação variar no intervalo
[ +2 pontos percentuais  -1 ponto percentual ],

considerando

uma variação mensal, arbitrada através de modelos de
geração randômica, podemos medir diversas taxas de
retorno possíveis, cada uma associada a um cenário de
inflação. O conjunto dessas respostas constitui uma
amostra de laboratório, que, tratada estatisticamente,
permite que tomemos a conclusão que, com 90% de
confiabilidade, ocorrendo variação da taxa de inflação em
regime mensal, limitada às fronteiras equivalentes anuais
citadas, a taxa de retorno estará situada entre 11,0478% e
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11,0585% equivalente ano, efetiva acima do IGP-M 7.
O

quadroR3

mostra as posições de fronteira de inflação

tomadas para a construção da amostra de laboratório e
destaca valores das amostras, tanto para a taxa de retorno
TRRe,

efetiva acima do

IGP-M,

como para a taxa

TRRn,

nominal em Reais.
O

gráficoR4

ilustra a amostra de laboratório para a taxa de

retorno medida no conceito efetivo acima do

IGP-M,

o

intervalo de confiança, para 90% de confiabilidade e a
posição no cenário referencial.
O

gráficoR5

ilustra a amostra de laboratório para a taxa de

retorno medida nominal em Reais, o intervalo de confiança,
para 90% de confiabilidade e a posição no cenário
referencial.

7

Notar que o intervalo de confiança se situa abaixo da posição da
taxa de retorno no cenário referencial, porque, para medir riscos,
usamos uma fronteira conservadora mais estressada do que a
fronteira agressiva, para fazer variar a taxa de inflação. Quanto
mais alta a taxa de inflação, mais a taxa de retorno varia
relativamente à posição do cenário referencial.
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quadro R3

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUTUAÇÃO DA TAXA DE RETORNO
taxas equivalentes anuais ( TRRe efetiva e TRRn nominal em reais )

Configuração da variação da
taxa de inflação, para cálculo da
taxa de retorno e montagem
da amostra de laboratório para
cálculo da flutuação da
taxa de retorno

CURVA DE INFLAÇÃO ARBITRADA
CENÁRIO

FRONTEIRAS DE DISTORÇÃO

REFERENCIAL

em pontos de
porcentagem a cada ano
MAIS

MAIS

CONSER-

AGRESSIVA

-VADORA

+2,0 ponto(s) -1,0 ponto(s)
em cada ponto da amostra
a variação é randômica,
entre as fronteiras,
a cada ano do ciclo
taxa de inflação média no ciclo
intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

6,20%

Taxa de retorno TRRe

Taxa de retorno TRRn

menor valor

maior valor

11,0173%

11,1122%

intervalo de confiança
da amostra
( confiabilidade = 90% )

11,0478%

11,0585%

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

18,5030%

6,88%

na amostra de
laboratório

CENÁRIO
REFERENCIAL

11,0879%

6,73%

menor valor

maior valor

18,0910%

19,7555%
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gráfico R4
AMOSTRA DE LABORATÓRIO
DE TRRe, CONSIDERANDO A HIPÓTESE
DE VARIAÇÃO DA TAXA ANUAL DE INFLAÇÃO
NAS FRONTEIRAS INDICADAS NO quadroR3

11,20%
valor de TRRe associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para TRRe
intervalo de confiança para TRRe
(confiabilidade = 90%)

11,15%

11,10%

11,05%

11,00%

REF. [ 7.002.257-B-JRL-201A0604 ]

419

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

43

gráfico R5
AMOSTRA DE LABORATÓRIO
DE TRRn, CONSIDERANDO A HIPÓTESE
DE VARIAÇÃO DA TAXA ANUAL DE INFLAÇÃO
NAS FRONTEIRAS INDICADAS NO quadroR3

21,0%
valor de TRRn associado ao cenário referencial
amostra de laboratório para TRRn
20,5%

intervalo de confiança para TRRn
(confiabilidade = 90%)

20,0%

19,5%

19,0%

18,5%

18,0%

17,5%
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ASSIM

ANALISAMOS

INVESTIMENTO

NOS

A

TÍTULOS

QUALIDADE
DE

EMISSÃO

SANESALTO.

UNITAS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

João da Rocha Lima Jr.
Diretor
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ANEXO
i

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

calendário
junho-04

dezembro-04

junho-05

dezembro-05

junho-06

dezembro-06

junho-07

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

base 100
100,643
101,291
101,943
102,599
103,259
103,923
104,592
105,183
105,778
106,376
106,977
107,582
108,190
108,802
109,417
110,036
110,658
111,284
111,913
112,502
113,094
113,689
114,287
114,889
115,493
116,101
116,712
117,326
117,943
118,564
119,187
119,815
120,445
121,079
121,716
122,356

328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
328.050
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
352.930
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360
320.360

continua
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6.204.000
6.608.000

325.950
323.870
321.800
319.740
317.700
315.670
313.650
311.880
310.130
308.390
306.650
304.930
326.210
324.380
322.550
320.740
318.940
317.140
315.360
313.710
312.070
310.430
308.810
307.190
277.380
275.930
274.490
273.050
271.620
270.200
268.790
267.380
265.980
264.590
263.200
261.830

5.400.000
5.400.000

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

ANEXO
ii

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência

calendário

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

continuação
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

julho-07

dezembro-07

junho-08

dezembro-08

junho-09

dezembro-09

junho-10

123,000
123,647
124,298
124,952
125,609
126,270
126,935
127,553
128,173
128,797
129,424
130,054
130,687
131,323
131,963
132,605
133,250
133,899
134,551
135,152
135,757
136,364
136,974
137,586
138,201
138,819
139,440
140,064
140,690
141,319
141,951
142,586
143,223
143,864
144,507
145,153

280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
280.970
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
234.660
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550
180.550

continua
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7.023.000
7.430.000
10.452.000

228.430
227.240
226.050
224.860
223.690
222.510
221.350
220.280
219.210
218.150
217.090
216.040
179.560
178.690
177.820
176.960
176.100
175.250
174.400
173.630
172.850
172.080
171.320
170.560
130.640
130.060
129.480
128.910
128.330
127.760
127.190
126.630
126.060
125.500
124.940
124.390

5.400.000
5.400.000
7.200.000

UNITAS
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
NOS TÍTULOS DE EMISSÃO DA SANESALTO

ANEXO
iii

Emis s ã o d e Tít u l o s Sa n eSa l t o
FLUXO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS
VALORES TOTAIS PARA A EMISSÃO DE R$ 36.000 mil
valores conforme indicado
mês
referência

calendário

índice
projetado
do IGP

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ nominais

PAGAMENTOS PREVISTOS
JUROS

AMORTIZAÇÃO

R$ junho 2004

continuação
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

julho-10

dezembro-10

junho-11

dezembro-11

junho-12

145,802
146,454
147,109
147,767
148,428
149,092
149,758
150,428
151,101
151,776
152,455
153,137
153,822
154,509
155,200
155,894
156,591
157,292
157,995
158,702
159,411
160,124
160,840
161,559

95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
95.240
-
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11.026.000
-

65.320
65.030
64.740
64.450
64.170
63.880
63.600
63.310
63.030
62.750
62.470
62.190
-

7.200.000
-

7.

Análise e Classificação de Risco para a Emissão (Rating)

 RELATÓRIO COMPLETO ELABORADO PELA AUSTIN RATING
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Tel.: 11 3709-1500
Fax: 11 3168-1083
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O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada
no dia 21 de junho de 2004, concedeu o rating A+ para a 2ª emissão
pública de debêntures da Sanesalto Saneamento S/A, a ser realizada em
junho de 2004.
A emissão será realizada em série única, constituída de 36.000 debêntures
simples, não conversíveis, com valor nominal de R$ 1.000, perfazendo um
montante total de R$ 36 milhões. As debêntures têm vencimento em 6
parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24° mês contando da
data da emissão. A remuneração será paga mensalmente, tendo como
referência a variação acumulada do IGP-M, acrescida de 0,91125% sobre
o saldo do valor nominal unitário das debêntures de circulação, não
amortizado no último dia útil do mês em referência do pagamento da
remuneração. A emissão contará com a constituição de conta de reserva
de juros e conta de reserva de amortização gerenciada por banco Trustee
e acompanhadas na sua formação por agente fiduciário. Adicionalmente,
cerca de R$ 6 milhões dos R$ 36 milhões a serem captados serão
destinados como reserva de segurança e reforço do capital de giro da
empresa.
A Sanesalto Saneamento S/A é uma empresa de propósito exclusivo,
constituída fundamentalmente para implantar e operar serviços públicos
municipais de coleta, tratamento e destino dos esgotos sanitários do
Município de Salto, Estado de São Paulo. Em 1996, a empresa firmou
contrato com a Prefeitura de Salto para realizar o tratamento de esgotos
do município. Em 2003, obteve todas as licenças ambientais necessárias
junto à CETESB para a realização do projeto. O contrato de concessão tem
prazo de 20 anos, a contar do início das obras de implantação do sistema,
previsto para o terceiro trimestre de 2004. Cerca de R$ 29.380 mil dos
recursos captados na emissão tem como destino o investimento na
implantação do presente projeto.
O município de Salto possui aproximadamente 110.000 habitantes, 31.048
ligações domiciliares, consumo médio mensal de água de 660 mil m³ e
projeção de crescimento populacional entre 2,2% e 2,7% ao ano. Possui
parque industrial com empresas de pequeno e médio portes, totalizando
volume anual de água consumida em torno de 94 mil m³. A projeção da
receita operacional bruta para o ano 2005 monta R$ 12,6 milhões,
segundo os volumes estimados e as tarifas de tratamento de esgotos,
residenciais e industriais, acordados e explicitados no contrato de
concessão.
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Com base no fluxo de caixa do projeto sugerido pelos estruturadores, a análise de sensibilidade realizada pela
Austin Rating, em particular nas variáveis população, consumo médio, tarifa e despesas operacionais, segundo
parâmetros estressados como referência, sinalizam a geração de EBITDA mínimo e suficiente para honrar os juros
e principal da presente emissão de debêntures. A atividade operacional em si garante ótimas margens de
cobertura, contando ainda assim com o reforço da formação de fundos de juros e principal a serem constituídos.
A nota é A+.

¾

FATORES POSITIVOS

x

Presença de contrato na modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction) com cláusula de
contratação de seguro garantia ou carta de fiança bancária, protegendo a emitente dos riscos de queda de
performance de equipamentos e/ou aumento dos custos operacionais do sistema de tratamento de esgotos,
ao nível previamente prometido na proposta comercial da empresa contratada, igualmente, garantindo o
prazo e preço fixos para a construção;

x

Qualificação técnica da controladora Saneciste com experiência em sistemas de abastecimento de água e
esgoto sanitário, para uso público e industrial, confere segurança na seleção da empresa EPC, na execução
do projeto e no funcionamento do sistema;

x

Experiência comprovada da controladora Globalbank na estruturação e viabilização de projetos de infraestrutura;

x

Equilíbrio econômico-financeiro da concessão a partir de reajustes anuais de tarifas e reembolso de
inadimplência após 90 dias;

x

Contrato de gerenciamento e controle da operação de coleta e tratamento de esgotos com empresa
qualificada e atualizada nas técnicas e processos mais adequados e econômicos;

x

Previsibilidade na medida dos volumes de esgoto a serem faturados, evitando a ocorrência de erros e fraudes
com a faculdade concedida à Sanesalto de instalar e efetuar a leitura dos hidrômetros, assim como processar
e distribuir as faturas de água, afastamento e tratamento de esgotos;

x

Cobrança exclusiva a ser realizada por banco da solidez e reputação do Bradesco, garante as receitas
auferidas com as contas em referência, bem como na formação dos fundos de juros e amortização;

x

Receitas a que faz direito a Prefeitura de Salto pelos serviços de tratamento de água e afastamento de esgoto
serão pagas pelo próprio banco Bradesco, estando segregadas das contas do Município na rede bancária;

x

Presença de agente fiduciário qualificado em operações de debêntures.

¾

FATORES EM OBSERVAÇÃO

x

A evolução populacional a taxas mais reduzidas e uma tendência à desindustrialização podem afetar as
estimativas de consumo de água e esgotos no município;

x

A despeito da mensuração e registro estatístico de consumo de água no município de Salto, a operação de
coleta e tratamento de esgoto em particular, não apresenta, até o presente, histórico de desempenho
econômico e operacional;

x

A concessão poderia vir a ser afetada por uma possível revisão do marco regulatório aplicado às concessões
públicas de saneamento básico, em particular, a autorização sair do âmbito municipal e a impossibilidade do
setor privado vir a participar no setor;

x

Mudanças discricionárias por parte do poder concedente, em particular na forma de precificação e reajuste
anual de tarifas, podem vir a afetar o equilíbrio econômico-financeiro do projeto;

x

Mudanças por parte do poder concedente, na forma de leitura e cobrança das contas de coleta e tratamento
de esgoto podem ampliar o risco operacional ligado à concessão;
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x

Risco político intrínseco às concessões públicas e potencializadas com as eleições municipais este ano.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
Emissora:

SANESALTO SANEAMENTO S/A

Instrumento:

Debêntures

Data da emissão:

01/06/2004

Data de vencimento:

01/06/2011

Valor Total da Oferta:

R$ 36.000.000,00

Série:

Única

Vencimento do principal:

6 parcelas anuais e sucessivas; a primeira partir do 24° mês após a
emissão

Remuneração:

0,91125% sobre o saldo do valor nominal unitário das debêntures em
circulação não amortizado no último dia útil do mês de competência

Atualização monetária:

Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice ( IGP-M)

Pagamento dos juros:

Mensal, a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao mês de
competência

Conta de Reserva de Juros:

Valor equivalente ao pagamento de juros devidos no corrente mês

Conta Reserva de Amortização:

A partir do 13° mês, somatório de doze meses do equivalente a 1/12
do valor previsto para o pagamento da próxima parcela de amortização
das debêntures

Destino dos recursos:

Financiar o programa de investimentos para a implantação da empresa

A EMPRESA
¾

HISTÓRICO

Em 21/02/1996, a Prefeitura Municipal de Salto, Estado de São Paulo, por meio da Lei n° 1.903/96, delegou à
iniciativa privada, sob regime de concessão, as atividades econômicas relativas ao tratamento e destinação final
de esgotos sanitários do Município. Em 05/12/1996, a Prefeitura firmou contrato com a empresa Saneciste –
Saneamento de Salto Ltda., em razão da entrega da concessão dos serviços em referência à empresa vencedora.
Em abril de 2000, a Saneciste protocolou o Relatório Ambiental Preliminar junto à CETESB. Neste mesmo ano,
considerando a decisão da indústria EUCATEX - maior contribuinte do município - de deixar de encaminhar seus
esgotos para o sistema de tratamento projetado pela Saneciste, foi retificada a vazão e carga orgânica, tendo em
vista a redução dos volumes a serem coletados. Em abril de 2002, foi realizado aditivo ao contrato de concessão.
Em março de 2003, foi concedida a Licença de instalação da CETESB.

¾

CONTROLE ACIONÁRIO

Com a adjudicação da concessão em referência no município de Salto, os acionistas da Saneciste – Saneamento e
Meio Ambiente constituíram, em 1996, a Saneciste - Saneamento de Salto Ltda., empresa cujo objeto exclusivo é
destinado à implantação e operação do projeto de esgotos sanitários no município de Salto. Os acionistas da
Saneciste têm larga experiência em gestão de sistemas de saneamento básico, tendo prestado serviços dentre
outras empresas para a SABESP e Saint Gobain. Especificamente no segmento de coleta, tratamento e destino de
esgotos sanitários, a empresa possui a concessão do município paulista de Jaú.
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Em 5 de abril de 2004, por meio de 4ª alteração do contrato social, a Sanesalto Saneamento Ltda. transformouse em sociedade anônima. O Sr. Roberto Mélega Burin, diretor e controlador da Saneciste – Saneamento e Meio
Ambiente, vendeu parte de suas quotas à Globalbank Consulting Ltda., esta, empresa constituída em 1999 e com
foco na estruturação administrativa e financeira de empreendimentos e empresas. A Globalbank Consulting
pertence ao Grupo Globalbank por seu turno com atividades em consultoria, assessoria tributária e banco de
negócios. O capital social da Sanesalto Saneamento S/A é de R$ 125 mil, sendo R$ 63 mil do sócio Roberto Burin
e R$ 61.980,00 da Globalbank Consulting Ltda.

¾

ESTRATÉGIA

A Sanesalto Saneamento S/A tem como objetivo fundamental a implantação e operacionalização dos serviços
públicos em referência no município de Salto. A empresa combina a experiência da Saneciste no setor de
saneamento básico, com a familiaridade da Globalbank, através da sua coligada Unitas Project Finance, em
análise de viabilidade de projetos, estruturação financeira e emissão de títulos e valores mobiliários.

O PROJETO
O projeto foi concebido em duas etapas, sendo a primeira entre 2001 e 2010, visando atender sub-bacias onde já
existem redes coletoras de esgoto implantadas e onde já é significativa a densidade populacional no município.
Em uma segunda etapa, entre 2011 e 2020, serão contempladas sub-bacias, cuja densidade populacional é mais
reduzida ou onde a condução do esgoto para o sistema de tratamento projetado implica a implantação de uma
travessia não destrutiva sob o rio Tietê.
O contrato de concessão obriga a concessionária a implantar, operar e manter estação de tratamento de esgotos.
Da mesma forma, implantar, operar e manter emissários, interceptores e estações elevatórias. A concessionária
tem o direto de comercializar os resíduos sólidos e efluentes.
A Sanesalto contratou a empresa Fiat Engineering, através de um contrato de EPC (Engineering, Procurement and
Construction). O contrato contempla a escolha de tecnologia apropriada e atualizada para o sistema, o projeto
executivo final das instalações da estação de tratamento de esgotos, a escolha e fornecimento dos equipamentos
da estação, a construção de adutores e da própria estação de tratamento e a avaliação do funcionamento do
sistema por 180 dias, terminada a fase de construção.
A empresa contratada tem por obrigação garantir o preço orçado em aproximadamente R$ 23,5 milhões, o prazo
de 575 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato EPC e um custo operacional garantido
entre R$ 0,23 e R$ 0,25 durante o período da concessão. A Fiat Engineering da mesma forma, se compromete a
apresentar apólice na modalidade seguro garantia ou carta de fiança bancária, correspondente a 20% do valor do
projeto, com prazo de duração expandido em 6 meses, depois de terminado o prazo do contrato. Deverão ser
comprovadas as performances de todos as obras executadas, inclusive para o horizonte de operação de 20 anos,
não se limitando aos aspectos técnicos de engenharia, mas também aos custos operacionais definidos na
proposta.

DADOS FÍSICOS E SÓCIO -ECONÔMICOS
Os parâmetros utilizados para o dimensionamento do projeto de implantação do sistema de coleta e tratamento
do esgoto, tomaram como base o mês de julho de 1998. Naquela oportunidade, a população estimada de Salto
montava 94.836 habitantes e o total de ligações domiciliares, entre ativas e cortadas, de 24.212. O último censo
do IBGE divulgado acusava, no entanto, apenas 93.159 habitantes para o município de Salto em 2000, um ano e
meio após a base de estudo para o projeto.
O quadro abaixo apresenta as projeções de população, consumo de água e produção de esgoto, por categoria,
que constam do Relatório Ambiental Preliminar (RAP) enviado a SABESP em abril de 2000.
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Historicamente, o consumo de água residencial per capita, segundo padrões mundiais, encontra-se na ordem de
200 litros por habitante/dia. Esta média será tomada como base até o ano 2008, com tendência de redução nos
anos subsequentes até 2020, quando cessaria a concessão. No lado da oferta, o sistema de água que alimenta o
município, antes da implantação do projeto acima, tem condições de tratar cerca de 496 litros por segundo ou
964.224 m³/mês, assumindo perdas físicas na distribuição em torno de 25%. A relação média entre volumes de
esgoto produzidos e de água efetivamente consumidas, ficaria entre 68% e 72%, relação esta que serviu de base
para estimar a vazão de esgoto anual residencial direcionada para a estação de tratamento.
Segundo o relatório RAP enviado no ano 2000, no caso do segmento industrial - considerando a saída da
EUCATEX como grande consumidor em potencial - o consumo mensal médio de água giraria ao redor de 33.400
m³/mês. A relação média entre volumes de esgoto produzidos e de água efetivamente consumidas, ao contrário
do residencial, ficaria ao redor de 24,4%, considerando sistemas próprios de tratamento do esgoto ou problemas
de natureza topográfica.
População

Consumo de

atendida

Água

Vazão de Esgoto Consumo de Água
(m3/mês)

(m3/mês)

Vazão de Esgoto
(m3/mês)

(m3/mês)

categoria

categoria

categoria

cat. doméstica

doméstica

industrial

industrial

2001E

jan

74.575

447.450

304.266

33.488

6.143

2002E

jan

76.615

459.687

312.587

33.488

6.143

2003E

jan

78.644

471.864

320.867

33.644

6.195

2004E

jan

80.760

484.560

329.501

33.800

6.221

2005E

jan

82.864

497.184

338.085

33.980

6.221

2006E

jan

84.968

509.808

351.767

34.162

6.234

2007E

jan

87.055

522.330

365.630

34.317

6.247

2008E

jan

89.187

353.122

374.585

34.499

6.324

2009E

jan

91.296

542.298

385.032

34.655

6.337

2010E

jan

93.385

546.301

393.338

34.837

6.350

2011E

jan

133.195

763.207

549.510

35.018

8.035

2012E

jan

136.132

775.953

558.686

35.200

8.061

2013E

jan

139.021

792.422

570.545

35.355

8.709

2014E

jan

141.860

808.603

582.196

35.537

8.761

2015E

jan

144.647

824.488

593.633

35.717

8.787

2016E

jan

147.379

840.063

604.845

35.899

8.839

2017E

jan

150.055

855.314

615.826

36.081

8.891

2018E

jan

152.665

870.193

626.538

36.263

8.917

2019E

jan

155.215

884.727

637.003

36.443

8.969

2020E

jan

157.698

898.881

647.194

36.625

9.021

FONTE: Relatório Ambiental Preliminar (RAP) do sistema de esgoto sanitário de Salto

GESTÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS
Pelo contrato de concessão, caberá à Sanesalto a cobrança diretamente dos usuários, das tarifas de água,
afastamento e tratamento de esgoto, sem a interferência do poder concedente, tão logo a estação de tratamento
entre em funcionamento.
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As tarifas para o serviço industrial e domiciliar que constam no contrato de concessão - base setembro de 1999,
eram respectivamente R$ 0,435 e R$ 0,798 por m³ de esgoto por mês produzido. O reajuste das mesmas foi
corrigido desde então até o mês de junho em curso e, da mesma forma, ao longo da concessão, anualmente
segundo a composição dos seguintes índices:
4% pela variação do INPC/ IBGE;
24% pela variação da tarifa de energia elétrica;
35% pela variação do IGPDI/FGV;
37% pela variação IGPM/FGV
Com vistas a garantir o equilíbrio econômico – financeiro da concessão, fica garantida à concessionária, a revisão
da tarifa caso, os volumes médios anuais de esgotos efetivamente tratados destoarem da demanda projetada de
esgoto, respeitando, no entanto, uma variação para mais ou e menos de 3%.
Conforme retratado no diagrama abaixo, a receita pelo tratamento de esgotos – a que faz jus a concessionária será separada daquelas pelo serviço de água e afastamento de esgoto. Caberá à Sanesalto a leitura dos
hidrômetros, o processamento e distribuição das faturas de água, afastamento e tratamento de esgotos. Os
volumes de esgoto tratados e faturados terão como razão 100% do volume de água medido nos hidrômetros.
Estima-se em R$ 1,50 o preço pelo serviço de cada conta cobrada, cabendo à Sanesalto pagar 35% do custo
deste serviço.
A cobrança das faturas / boletos de serviços será operacionalizada através de contrato de prestação de serviços
bancários e reserva de meios de pagamento junto ao Bradesco, com a presença da Planner Corretora de Valores
S/A na figura de agente fiduciário. No âmbito da relação direta da Sanesalto com o Banco Bradesco proceder-seão a formação das contas de cobrança, passagem, reserva de juros e de amortização, bem como a seqüência de
pagamentos em benefício dos debenturistas.
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Usuário do Sistema de
fornecimentos de Água,
Afastamento e
Tratamento dos Esgotos

Pagamento da Conta
Mensal dos Serviços
no Banco Trustee
Receita da PMS
(+) Água e Afastamento do Esgoto
(-) custo proporcional da cobrança e
(-) parcela de inadimplentes

Conta Cobrança
Sanesalto

Receitas da Sanesalto
(Tratamento do Esgoto
Doméstico e Industrial)

Conta Principal
Prefeitura Municipal Salto
(Livre movimentação
pela PMS)

Receitas Adicionais da
Sanesalto
(Parcela de inadimplentes
e outros serviços)

Conta de Passagem
Sanesalto

Conta Reserva
de Juros
Sanesalto

Conta Reserva de
Amortização
Sanesalto

Conta Principal
Sanesalto

FATORES DE RISCO
¾

POPULACIONAL

O censo demográfico relativo ao ano 2000, publicado pelo IBGE, registrou em Salto população inferior àquela que
serviu de base para as projeções de dimensionamento físico do projeto de coleta e esgotos do município. Um
crescimento populacional, à taxas menores que as assumidas para cada uma das zonas residenciais de Salto e,
uma queda no presente número reduzido de indústrias na região, refletiriam negativamente nos volumes de
esgoto medidos e faturados.
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¾

REGULATÓRIO

A tentativa de regulamentação do setor visando a adoção de uma política de âmbito nacional de saneamento,
poderia vir a afetar a concessão de Salto, caso viesse a ser revista a presente prerrogativa constitucional de
exploração do serviço no âmbito municipal e nela de autorizar a concessão ao setor privado.

¾

POLÍTICO

Exploração do serviço pelo setor privado e perda de autonomia da Prefeitura na gestão direta dos recursos
arrecadados com as contas de água podem ensejar discussão no âmbito das eleições municipais este ano.
Decisões unilaterai,s por parte do poder concedente, na forma de precificação e reajuste anual de tarifas, no
cálculo de volumes de esgoto produzido vis-à-vis consumo de água e, leitura e cobrança das contas para o serviço
de esgoto, podem favorecer o aumento dos riscos financeiro e operacional, ligados à concessão.

FUNDAMENTOS DA NOTA OBTIDA
Ao contrário do município vizinho de Itu, que padece de freqüentes racionamentos de água, as sub-bacias que
alimentam Salto têm apresentado níveis históricos de vazão, satisfatórios para atender com normalidade a
demanda de água local, afastando portanto o risco de queda na oferta do insumo básico do projeto. Entendemos
que qualquer iniciativa visando solucionar o problema de Itu, não passaria por medidas discricionárias que, em
última instância viessem a prejudicar a população de Salto. Na visão do Ministério das Cidades, a busca de
preservação do meio ambiente, a melhoria do saneamento básico e saúde pública passam indiscutivelmente por
soluções integradas em âmbito inter-municipal.
Em paralelo, encontra-se em discussão entre os técnicos do Ministério das Cidades e secretários estaduais, uma
política nacional para o setor de saneamento básico e a adoção de um novo marco regulatório. O avanço deste
novo marco tem sido dificultado pela necessidade de uma interpretação jurídica a ser dada pelo Supremo Tribunal
Federal à solicitação dos governos estaduais de transferirem para sua instância o serviço de saneamento hoje
garantido pela Constituição aos municípios. Havendo realizado parcela substancial dos investimentos nos
municípios dos Estado, as companhias de saneamento se negariam a pagar por concessões outorgáveis pelo
municípios.
Entendemos que a polêmica tem maior repercussão nas grandes cidades considerando seu peso nos
investimentos já realizados e a realizar pelas companhias de saneamento. Não obstante, um possível
questionamento acerca da possibilidade da presença do setor privado no segmento seria um fator em observação
a ser levado em conta. Acreditamos como remota uma ruptura contratual, porém, não podemos desconsiderar a
presença do fator político nas concessões públicas, explorável em períodos eleitorais, onde é presente o conflito
entre a preservação da renda disponível da população em um ambiente de desemprego elevado, com reajustes
anuais das tarifas públicas, justificáveis para a preservação do equilíbrio econômico- financeiro das concessões.
Entendemos que o peso no orçamento das famílias pelo serviço de tratamento de esgotos em Salto é
relativamente mais reduzido que aqueles praticados no caso dos pedágios e assinaturas de telefones, o que
colaboraria em tese com a preservação do valor real das tarifas.
Quanto ao sucesso da concessão, em sua fase pré–operacional, consideramos que os riscos encontram-se bem
mitigados. A presença do contrato EPC, dá segurança à Sanesalto quanto a prazo, preço e custos operacionais ao
longo dos anos da concessão. O amplo domínio da acionista Saneciste com o setor, na escolha do EPCista, no
acompanhamento da execução das obras e na fase operacional ampliam as margens de segurança do projeto.
Do ponto de vista econômico, entendemos que a elasticidade de demanda pelo serviço de tratamento de esgotos
em Salto obedecerá o mesmo comportamento do consumo de água, considerando a regra de proporcionalidade
na medida de consumo a ser realizado pela própria Sanesalto. É improvável a presença de competidores vindo a
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oferecer o mesmo serviço no município e a substituição do consumo de água por outro bem similar, o que se
comprova no caso do residencial, pela elevada relação média entre volumes de esgoto produzidos e de água
efetivamente consumida. Nesse sentido, a faculdade concedida à Sanesalto de efetuar leitura dos hidrômetros
confere maior previsibilidade às estimativas de consumo futuras.
Com relação ao comportamento da população de Salto, entendemos que mereça ser acompanhada sua evolução
nos próximos anos, na medida que a base das nossas projeções ficou abaixo daquela que consta no RAP de 2000.
Da mesma forma, o município não apresenta tendência, ao menos no curto prazo, de crescimento no número de
indústrias, mas ao contrário, de queda.
Nossa projeção, ao contemplarmos uma base populacional mais reduzida e consumos médios menores, concluiu
que a despeito destes fatores, a concessão apresenta condições de apresentar equilíbrio econômico - financeiro,
remunerando compativelmente os acionistas pelos investimentos realizados. A correção anual das tarifas e os
mecanismos contratuais garantindo o equilíbrio da concessão, assim como de proteção ante os clientes em
atraso, conferem uma boa blindagem contra uma queda de demanda e de receita a níveis mais críticos. Neste
sentido, a possibilidade de ver garantidos, desde o início, os custos operacionais nas faixas prometidas pela
empresa EPCista colaboram para a geração de resultados operacionais positivos.
Neste ponto, merece destaque a excelente blindagem operacional desenhada pela Gobalbank com a presença de
conta segregada e gerencial pelo Bradesco, garantindo o bom fluxo de pagamentos aos debenturistas.
Adicionalmente, deve ser ressaltada, no que cabe à emissão, a formação das contas de reserva de juros e de
principal, dentro do ambiente de um banco de primeira linha com baixo risco de crédito e operacional, bem como
a presença de agente fiduciário visando a proteção aos investidores. Adicionalmente merece ser lembrada a
ausência de endividamento da Sanesalto - empresa voltada exclusivamente para o a concessão em Salto - e a
presença no início da emissão de R$ 6 milhões, do total captado, para o fortalecimento do capital de giro da
empresa.
O estudo de sensibilidade elaborado pela Austin Rating conclui por ótimas margens e cobertura na presente
emissão, atribuindo-lhe a nota A+.
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Classificação da Austin Rating
Obrigações de Longo Prazo

AAA -

Obrigações protegidas por excepcionais margens de cobertura para o pagamento de juros e principal.
Obrigações suportadas por garantias sólidas. O risco é quase nulo.

AA

-

Obrigações protegidas por ótimas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal.
suportadas por garantias sólidas. O risco é irrisório.

A

-

Obrigações protegidas por elevadas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal. Obrigações
suportadas por garantias seguras. O risco é muito baixo.

BBB -

Obrigações protegidas por boas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal. Obrigações
suportadas por garantias seguras. O risco é baixo.

BB

-

Obrigações protegidas por moderadas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal.
Obrigações suportadas por garantias moderadas. O risco é médio.

B

-

Obrigações protegidas por moderadas margens de cobertura para o pagamento de juros e principal.
Obrigações suportadas por garantias fracas. O risco é médio.

CCC -

Obrigações pouco protegidas pelas circunstâncias operacionais desfavoráveis da instituição. Obrigações
suportadas por garantias fracas. O risco é alto.

CC

-

Obrigações desprotegidas pelas circunstâncias operacionais negativas da instituição. Obrigações não
suportadas por garantias. O risco é altíssimo.

C

-

Obrigações encontram-se em default com perspectivas remotas de pagamento de juros e principal. O risco é
altíssimo.

Obrigações

Sinais de (+) mais e (-) menos são utilizados para identificar uma melhor ou pior posição dentro de uma
mesma escala de rating.

Rating

é uma classificação de risco, por nota ou símbolo. Esta expressa a capacidade do emitente de título de dívida
negociável ou inegociável em honrar seus compromissos de juros e amortização do principal até o vencimento final. O rating
pode ser do emitente, refletindo sua capacidade em honrar qualquer compromisso de uma maneira geral, ou de uma
emissão específica, onde é considerada apenas a capacidade do emitente em honrar aquela obrigação financeira
determinada.
As informações obtidas pela Austin Rating foram consideradas como adequadas e confiáveis. As opiniões e simulações
realizadas neste relatório constituem-se no julgamento da Austin Rating acerca do emitente, não se configurando, no
entanto, em recomendação de investimento para todos os efeitos.
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