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COMISSÃO PERMANENTEDE FINANÇAS,
ORÇAMENTO,FISCALIZACAOE CONTROLE.

WPARECERNº Tªkªº _

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 39/19 - PREFEITO MUNICIPAL -
DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL PARA COM A CODERP - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE RIBEIRÃO PRETO, PARA

,

QUITAÇÃO DAS-DÍVIDAS REFERENTESAO PERÍODO DE 2013 A 2016.

A propositura em apreciação nesta Comissão, de iniciativa do
proponente da matéria especificado acima, visa atingir o objeto proposto e tratado pela
ementa do projeto.

Esta Comissão Permanente de Finanças, Orçamento,
Fiscalização e Controle, no âmbito de suas atribuições estabelecidas no artigo do
Regimento Interno e analisou a matéria.

Constata-se que 0 projeto de lei tem como Objeto a o
parcelamento de uma dívida da Prefeitura para com a Coderp no montante de R$
28.059.853,28, a ser paga em até vinte meses.

Apesar de apresentarem a relação das notas fiscais queentendem como devidas, a Prefeitura deixou de anexa-las, impossibilitando uma análise
pormenorizada do que efetivamente está sendo cobrado, sobretudo pela expressivadiferença de valores entre 2014-2015/2016.

Igualmente, o projeto de lei não menciona o perdão de R$
20.725.524,26 descrito no balanço patrimonial comparativo dos anos de 2017 e 2016, epublicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 19 de abril de 2018, cuja notanúmero dez do boletim consta a seguinte explicação: No ano de 2017, conformedeliberado em ata de AGE de 21/12/2017, houve a baixa de créditos a receberjunto à
Prefeitura de Ribeirão Preto, por se tratarem de valores não reconhecidos pelo '

cliente. Tais créditos são oriundos da prestação de serviços, que dada a suaessencialidade nãoforam descontinuados após o término contratual e, esses serviçosnão estavam amparadospor documentos hábeis suficientes para comprovar o direitoa receberpela CODERP, conforme ressalva no Parecer da Auditoria Independente,referente às demonstrações contábeis do exercício de 2016.



QEâmata Municipal De iRíheirân iBretn

Clãs/tabu De âãn iBauln

Nestes_termos, após análise e diséªão da propositura, esta
comissão opina pela REJEIÇAO TOTAL

da(Qatéria.
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':Sala das Comissões, 09 de maio de 2019.

MAURÍCIOVILA ABRANCHES


