
Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

00073/10
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 	 /10.

Autoriza a celebração de convênio entre a União e o
Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria da
Receita Federal e o do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás, respectivamente.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando que o acesso as informações cadastrais de pessoas

físicas e jurídicas constante do banco de dados da Secretaria da Receita Federal, em

decorrência de convênio firmado com aquele órgão, no período de 2002 a 2007,

proporcionou melhor desempenho das atribuições a cargo das Convenentes;

Considerando que a presente proposta de convênio, apresentada

elpe " Secretaria da Receita Federal, autuada sob o n. 17.789/10, encontra-se ainda

ais aperfeiçoada em razão da evolução de diversos mecanismos de atuação de

ambas as instituições, vindo ao encontro às necessidades desta Corte de Contas;

Considerando que a manifestação da Assessoria Jurídica desta Corte,

mediante Parecer n.952/10, /fls.20/1, foi favorável a formalização do ajuste,

recomendando apenas a fixação do prazo de sua vigência e supressão do item V da

Cláusula Terceira, sugestão esta acolhida na minuta ora apresentada,

RESOLVE

Art. 1° - Autorizar a Presidência desta Corte de Corte de Contas a

celebrar convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal,

objetivando o fornecimento de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas e

econômico-fiscais agregadas dos órgãos públicos, constantes da base de dados da

Secretaria da Receita F	 I do Brasil, ao TCM,/GO a facilitação das atividad
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fiscalização da RFB no âmbito das Secretarias, Coordenações, Departamentos,

Inspetorias Seções e demais unidades do TCM/GO.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia,

27 CUT 2010
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Cons. Walter José Rodrigues.

Presidente.

Participantes da votação:

7
3- Cons. Maria(fereza F. Garrido

2 — Con	 ossiv	 i de Oliv ra.

/2U(fre.
4— Cons-Substitutp M	 io de Oliveira.

5— C	 igues de Freitas.	 ons. Sebastião Monteiro.
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