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JardinOpolis, 29 de outubro de 2019.  

OFICIO N. °  274/2019 
PROJETO DE LEI N.°  084/19 
Mensagem n. °  084/19 

Senhora Presiderite e 
Senhores Vereadores, 

Seguindo orientacão de nossa Assessoria Juridica estamos colocando esta 
matéria para ser apreciaclo em regime de urgéncia, que "AIJTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CELEBRAR CONVENIO DE coopERAcAo TECNICA COM A UNIAO, POR 
INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8a REGIAO FISCAL, 
OBJETIVANDO 0 INTERCAMBIO DE INEORMAçOEs ECONOMICO-FISCAIS E A PRE5TAcA0 DE 
MUTUA ASSISTENCIA NA FIScALIzAcAO DOS TRIBUTOS QUE ADMINISTRAM." 

o presente Projeto de Lei submetido a apreciagâo e deliberaçâo de Vossas 
Exceléncias, visa autorizar a celebração de Convênio de Cooperacão Tecnica objetivando o 
intercambio de informaçOes econornico-fiscal e a prestacão de mUtua assisténcia na fiscalizaçâo 
dos tributos que administram convenio entre o Municipio de Jardinópolis e Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

o conjunto de medidas prevé intercambio de informaçoes cadastrais, 
uniformizaçâo e atualizaçâo de dados cadastrais dos contribuintes, aperfeiçoamento da coleta e 
organizaçâo de dados para subsidiar as atividades de fiscalizacão e cobranca, desenvolvimento 
de sistemas de informática na area tributäria, aperfeiçoamento de técnicas e metodologias no 
trabalho fiscal, realização de atividades conjuntas de tiscalizaçâo e intercâmbio de informaçOes 
decorrentes de lançamentos de oficio realizados pelas partes. Urn exemplo prático de um 
problema que será resolvido: uma empresa que tern inscriçâo na Receita e nâo tem inscriçâo na 
Prefeitura. A integracão dos dados ira apontar essa falha, e rnais, facilitará o atendimento e a 
melhoria na qualidade do servico püblico prestado a populaçâo. 

Vale ressaltar, por oportuno, que o convênio vai obedecer as normas do sigilo 
fiscal, previstas no COdigo Tributário Nacional e na legislaçâo pertinente. Ademais, 0 acesso, seja 
pela Prefeitura ou pela Receita, será online. 

Diante de sua importância e imprescindibilidade, espera-se a habitual atenção 
e compreensâo para a aprovação unânime deste Projeto de Lei, pedindo que referida matéria 
seja apreciada e votada no REGIME DE URGENCIA ESPECIAL, dentro dos termos 
regimentals. 

Aproveitamos a 
nobres Vereadores, OS 1105505 majsV 

MARCONI 
nicipal 

A Sua Excelência a Senhora 	- 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

para renovar a Vossa Excelencia e demais 
de estima, consideraçao e apreço. 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N.° 084/19 
=De 29 de Outubro de 2019= 

"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CELEBRAR CONVENIO DE COOPERAcAO TECNICA 
COM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8a  REGIAO 
FISCAL, OBJETIVANDO 0 INTERCAMBIO DE 
INFORMAÔES ECONÔMICO-FISCAIS E A 
PRESTAAO DE MUTUA ASSISTENCIA NA 
FISCALIZAçA0 DOS TRIBUTOS QUE 

o SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO 
DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Camara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou a Projeto de 
Lei n.° 084/19, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 0  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio de 
Cooperação Técnica corn a Unio, por intermédio da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil da 8a  Região Fiscal, objetivando 0 

intercârnbio de inforrnaçbes econômico-fiscais a prestaçäo de rnOtua 
assistência na fiscalização dos tributos que admirtistrarn. 

Art. 20  0 texto a ser observado na assinatura do convênio de que trata o 
artigo anterior faz parte integrante da presente lei e constitui o anexo 
ürtico da rnesma. 

Art. 30  As despesas corn a execuçäo desta Lei correrâo por conta de dotaçöes 
orçarnentárias próprias, consignadas no orçarnento vigente, 
suplementadas se necessário. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data da sua pubticaço, revogadas as 
disposiçöes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardin4pplis, 29 de outuro de 2019. 

Dr. 
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ANEXO I 

CONVENIO DE COOPERAcAO TECNICA QUE ENTIRE SI CELEBRAM A UNIAO, 
REPRESENTADA PELO SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8 
REGIAO FISCAL, E 0 MUNIC1PIO DE JARDINOPOLIS, REPRESENTADO FOR SEU 
PREFEITO, OBJETIVANDO 0 INTERCAMBIO DE INFORMAc6E5 ECONOMICO-FISCAIS E A 
PRESTAcAO DE MUTUA ASSISTENCIA NA FIsCAuzAçAo DOS TRIBUTOS QUE 
ADMINISTRAM. 

A UNIAO, por intermedlo da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
CNPJ 00.394.460/0058-87, doravante denominada RFB, representada pelo 
Superintendente da Receita Federal do Brasil da sa  regiao Fiscal, Sr. Giovanni Christian 
Nunes Campos, portador da Carteira de Identidade (Cl) n° 2.560.737-SDS-PE e do CPF 
n° 350.580.304-97, conforme delegaçao de competéricia que Ihe foi conferida pelo art. 4 1 , 

§ 20  da lnstruçao Normativa SRF no 20, de 17 do fevereiro de 1998, e o Municiplo de 
Jardinopolis, CNPJ 44.229.821/0001-70, representado por seu Prefeito, Sr. Joao Ciro 
Marconi, portador da Carteira do Identidade (Cl) n° 4.679.869-9/SSP-SP. e do CFP n° 
870.699.978-68, do acordo corn a disposto nos artigos 70 e 199 do codigo tributârio 
Nacional e na Instruçao Norrnativa SRF NO 20, do 17 de fevereiro de 1998, e tendo em 
vista a necessidade do estabelecer condiçOes do aperfeiçoamento da fiscalização e 
cobrança dos tributos que administrarn, rnediante intercambio de informaçOes, resolvem 
celebrar, por seus representarites locais, a Convenio que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Os convenentes desenvolverao prograrna de cooperaçäo 
técnico-fiscal dirigido ao aperfeiçoarnonto do planejamento e execuçäo da fiscalizaçao e 
cobrança dos tributos federals e municipais. 

PARAGRAFO UNICO- Para operacionalizar as atividades objeto deste Convênio, poderao 
ser constituidos grupos de trabaiho integrados por representantes das partes. 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 programa de cooperação de que trata a Cláusula anterior 
abrangera, em especial: 

- intercâmbio de inforrnaçoes cadastrais e econOmico-fiscais; 
II — uniformizaçao e atualizaçao de dados cadastrais dos contribuintes; 
Ill - aperfeiçoamento da coleta e organizaçâo do dados para subsidiar as atividades do 
fiscalizaçao e cobrança, inclusive cooperaçäo para o desenvolvimento de sisternas do 
informática na area tributária; 
IV - permuta e aperfeiçoamento de técnicas e metodologias adotadas no trabalho fiscal; 
V — realizaçao de atividades conjuntas de fiscalizaçao e cobrança dos tributos 
administrados polos convenentes, corn utilizaçao de recursos providos pelos respectivos 
Orgãos; 
VI - intercârnbio de informaçoes decorrentes de lançamentos de oficio realizados pelas 
partes. 

CLAUSULA TERCEIRA - 0 intercâmbio de inforrnaçOes cadastrais e economico-fiscais 
será realizado entre a coordenaçao Geral de Tecnologia e de Sistemas de lnformaçao - 
COTEC, da Secretaria da Receita Federal do Brash, por suas projeçOes regional e local, e 
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a Secretaria Municipal de Finanças do Municipio de Jardinápolis, corn obediencia as 
norrnas do sigilo fiscal previstas no cOdigo tributário Nacional e na Iegislaçao pertinente. 

CLAUSULA QUARTA - Os convenentes se dispoern a lornecer, reciprocarnente, as 
seguintes informaçoes de interesse fiscal, quando solicitadas: 

- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL: 

a) dados cadastrais e econornico-fiscais de pessoas fIsicas e jurIdicas domiciliadas no 
municIpio; 
b) informaçoes decorrentes de lançarnentos de oficio referentes a omissäo de receitas ou 
rendimentos de serviços prestados por pessoas jurIdicas ou fIsicas dorniciliadas no 
municIpio; 
c) outras informaçoes economico-fiscais de interesse do Fisco Municipal, inclusive as 
receitas de prestaçao de serviços declaradas em cada ano-calendario. 

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS: 

a) dados cadastrais e economico-fiscais de contribuintes inscritos no cadastro mercantil e 
irnobiliário; 
b) dados cadastrais e economico-fiscais referentes a pessoas fIsicas e juridicas 
prestadoras de serviços; 
c) dados cadastrais e econômico-fiscais referentes a transmissao de bens imôveis "inter 
vivos", a tItulo oneroso; 
d) inforrnaçOes sobre laudos elaborados para efeito de recolhimento de imposto de 
transmissao "inter vivos"; 
e) informaçOes relativas a imOveis do patrimônio do Municipio, inclusive os enfitêuticos; 
f) informaçoes sobre as concessOes de Iicença para construção e reforma de edificaçao, 
bern corno de "habite-se"; 
g) informaçoes sobre plantas de loteamentos aprovados; 
h) informaçoes decorrentes de Iançamentos de oficio referentes a ornissão de receitas ou 
rendimentos de serviços prestados por pessoas juridicas ou fisicas; 
i) inforrnaçoes sobre os pagamentos efetuados pelo municIpio a fornecedores de bens e 
prestadores de serviços; 
j) outras informaçOes economico-fiscais de interesse do Fisco Federal, inclusive as 
receitas de prestaçäo de serviços declaradas em cada ano-calendário pelos contribuintes 
cadastrados no municipio. 

PARAGRAFO UNICO- As informaçOes a serern fornecidas estâo restritas aquelas 
indispensáveis a ação fiscalizadora ou arrecadadora dos Orgaos convenentes, 
condicionada a sua remessa a fundamentaçao da necessidade dos dados solicitados, näo 
podendo, apOs recebidas, ser transferidas a terceiros, seja a titulo oneroso ou gratuito ou 
de qualquer forma divulgadas. 

CLAUSULA QUINTA - 0 atendimento a solicitaçOes de fornecirnento de dados cadastrais 
e econornico-fiscais da RFB, efetuadas pela Secretaria Municipal de Finanças, será 
executado pela Coordenaçao-Geral de Tecnologia e de Sisternas de lnformaçao - 
COTEC, por intermedio de suas projeçOes regional e local. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 fornecimento de dados referido nesta cláusula será 
realizado mediante apuraçao especial ou acesso on line as bases de dados. 
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PARAGRAFO SEGUNDO - A apuraçao especial podera ser autorizada pela COTEC ou 
pela Divisao de Tecnologia e de Sisternas de lnformaçao - DITEC, da Superintendéncia 
Regional da Receita Federal do Brasil da 8a  Regiao Fiscal. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Considerando a fato de que as bases de dados da RFB 
estao localizadas no Serviço Federal de Processamento de Dados- SERPRO, a 
Secretaria Municipal de Finanças do Municipio convenente arcará corn todos os custos 
correspondentes ao acesso as informaçOes indicadas na cláusula, seja por acesso on 
line, seja por apuraçao especial. 

PARAGRAFO QUARTO - Na hipótese do parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de 
Finanças do MunicIpio convenente firrnará contrato corn o SERPRO, corn intervenléncia 
da COTEC, observado a disposto nos §§ 10 e 2o do art. 7o da instruçao Normativa SRF 
N° 20, de 1998. 

PARAGRAFO QUINTO - No fornecirnento mediante acesso on line as bases de dados da 
RFB seräo observadas o seguinte: 

a) sornente poderá ser realizado por intermédio da DITEC/SRRF08, tratando-se de 
fornecimento eventual; 
b) no caso de fornecirnento continuado, a acesso será efetuado rnediante credenciarnento 
de usuârios, indicados pela Secretaria Municipal de Finanças do Municipio convenente no 
Sistema de Entrada e Habilitaçao - SENHA, da RFB, observado para este firn o disposto 
na Portaria SRF N° 450, de 28 de abril de 2004. 

CLAUSULA SEXTA - A Secretaria Municipal de Finanças se comprornete a perrnitir 
acesso on line as suas bases de dados fiscais, por servidores da RFB previamente 
creden ciad as. 

CLAUSULA SETIMA - Cada parte convenente responsabilizar-se-a pela remuneraçäo 
devida aos respectivos servidores designados para as atividades previstas neste 
Convênio, corn despesas a conta de dotaçOes orçarnentárias prôprias, ficando claro que 
este Convênio não envolvera aplicaçao de recursos especIficos, obedecidas, ainda, as 
seguintes condiçoes: 

- as atividades, para consecução dos objetivos estabelecidos neste Convénio, seräo 
executadas de forma coordenada, porern corn independencia adrninistrativa, financeira e 
técnica; 
II - a coordenaçao dos serviços e atividades, bern corno a pratica de atos, relativas ao 
intercâmbio de informaçOes cadastrais e econornica-fiscais, ficarão a cargo da 
DITEC/SRRF08, de sua projeçäo local e da Secretaria Municipal de Finanças 
representadas pelos respectivos titulares ou servidores por eles designados; 
Ill - a coordenação dos serviços e atividades, bern como a pratica de atos, relativas a 
atuaçâo conjunta das respectivas fiscalizaçoes e ao intercarnbio de inforrnaçOes 
decorrentes de lançarnento de oficio, ficarao a cargo da Secretaria de Finanças do 
Municiplo convenente e da Delegacia da Receita Federal do Brasil que a jurisdiciona, 
representadas pelos respectivos titulares ou servidores por eles designados. 

CLAUSULA OITAVA - 0 presente Convênio vigerá por prazo indeterminado e poderá ser 
rescindido a qualquer rnornento por qualquer das partes. 
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CLAUSULA NONA - Devera este Convênio ser publicado, no prazo de trinta dias, no 
veiculo de divulgaçao oficial das partes convenentes. 

E, por estarem de acordo as partes, fol Iavrado o presente Convênio, em duas vias do 
igual teor e forma, destinada uma para cada convenente, todas assinadas pelos 
representantes das respectivas fazendas pUblicas, alem de rubricadas as demais foihas. 

Jardinopolis, 	de 	 do 

TESTEMUNHAS: 

1- 	 2- 
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Minist6rio da Econotnia 
Secretaria cia Receita Federal do Brasil 

Superintendéncia Regional cia Receita Federal do Brash 
Av. Prestes Maia, 733 - 12 0  andar - Luz 

01031-001 - São Paulo - SP 
(11) 3315-5101 (11)3315-5106 iara.morettireceita.fazenda.gov.br  

OfiChO no 54/2019/SRRFQS/RFB/ME-SP 

São Paulo, 29 de juiho de 2019. 

A Sua Senhoria a Senhor 
João Ciro Marconi 
Prefeito Municipal de JardinOpolis 
Praça Dr. Mario Lins, 150 - 
14680-000 - Jardinbpolis - SP 

Assunto: Administraçâo gent! - Convnios 

Prezado Senhor, 

Acusamos a recebimento do oficio n° 186, de 19 dejulho de 2019, de, por meio do 
qual a Prefeitura solicita a celebraçäo de convtnio corn a Secretaria cia Receita Federal do Brasil, 
objetivando a desenvolvimento cia programa cia cooperaçAo técnico-fiscal para a fomecimento cia 
dados cadastrais e econômico-fiscais da Seeretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 

Esciarecemos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil adota padronização e 
requer a preenchimento de determinados requisitos para qua se viábilize a celebração do presente 
convênio, conforme indicado abaixo: 

Configuraçôes mInimas dos equipamentos de informática: 

Processador PENTIUM 233 MMX ou similar; 

32 M RAM; 

Monitor de video de 14' policromatico; 

Placa de video padrão; 

Espaco livre em Disco 100 MB (dependerá cia quantidade de documentos tratados na máquina em 
questAc); 

Impressora; 

Placa de Redo Ethernet; 

W. Protocob: 01108000.000061.2019.000.000 



Browser Minimo Explorer 5.5 corn SP2 (este deverá ser atualizado para criptografia de 128 bits); 

Windows 95. 

Apresentacão dos seguintes docurnentos: 

-Oficlo sojicitando a realizaçao do convênio e informando que os procedimentos tecnológicos 
para a operacionalizacào do Convénio serào providenciados, vez que não haverá intercârnbio de 
informaçöes por meio de Oficios durantç a vigéncia do convênio; 

-Comprovacão do efetivo exercicio de Chefe do Orgäo que represente; 

-Cópia da legislaçào quo autotiza a realização do Convénio corn a RFB; 

-Cópia do CPF e RG do Prefeito e da testemunha; 

-Comprovante de inscriçAo no C'4PJ e situação cadastral da Prefeitura; C 

-Certidfto de Regularidade do FOTS-CEF da Prefeitura; 0 

-Indicar o responsável pela area de Tecnologia cia Prefeitura, mencionando norne completo, cargo, 
endereço para correspondencia, telefones, fax, c-mails. 

Importa salientar, que o fornecimento de informaçôes poderAo ocorrer de forma 
eventual on continuada, mediante apuração especial on acesso on line, e que o primeiro caso 
dependerá de execução do SERPRO, sern qualquer onus para a Receita Federal do Brasil, mediante 
prévio orçamento disponibilizado A Prefeitura. 

Adernais, a Receita Federal do Brasil disponibiliza minuta de Convênio, que nAp 
poderá ser impressa em papel timbrado, e nern datada, conforme documento anexo. 

Em vista do exposto, solicitamos que a Prefeitura confirme sua intençAo em 
celebrar convênio corn a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e que demonstre o preenchimento 
de todos os requisitos, corn o envio a esta .Superintendéncia dos docurnentos acima mencionados, 
paraque possarnos dar sequência As tratativas legais. 

Atenciosamente,  

Marq6I'o Barreto de Araujo 
Superin5Indente Substituto/SRRF08 

Documento elahorado no COMPROT. 

N°. Protocolo: 01108000000061.2019.000000 



MINUTA PROJETO DE LEI N° . 

"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CELEBRAR CONVEN!O DE COOPERA AO TECNICA 
COMA UNIAO, FOR !NTERMED!O DA SECRETARIA DA 
RECE!TA FEDERAL DO BRASIL DA 8a REGIAO FISCAL, 
OBJET! VANDO 0 INTERCAMBIO DE !NF0RMAçOES 
ECONOMICO-FISCAIS E A PRESTA cÁo DE MUTUA 
ASS/S TENCIA NA F!SCAL!ZAçAO DOS TRIBUTOS QUE 
ADMINISTRAM." 

DOUTOR JOAO CIRO, Prefeito do MunicIpio de JardinOpolis, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de sues atribuiçOes legais; 

Paz saber qua a Câmara Municipal aprova e ole sanciona e promulga a seguinte 
LEI: 

Ad. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convenio de 
Cooperaçao Tecnica corn a Uniao, por intermedio da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil da 8 a  Região Fiscal, objetivando o intercarnbio de informaçOes 
economico-fiscais a prestaçâo de mótua assistencia na fiscalização dos tributos 
que administram. 

Ad. 20  0 texto a ser observado na assinatura do convênio de quo trata 0 artigo 
anterior faz parte integrante da presente lei e constitul a anexo Unico da mesma. 

Ad. 30  As despesas corn a execução desta Lei correrâo por conta de dotaçOes 
orçamentárias proprias, consignadas no orçarnento vigente, suplementadas se 
necessário. 

Art. 40  Esta Lei entrarä em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposiçOes em contrário. 

JardinOpolis, 

DR. JOAO CIRO MARCONI 

Prefeito Municipal 



ANEXO I 

Convenio de cooperaçâo técnica que entre si celebram a União, 
representada pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil da 82  região 
Fiscal, e a Municipio de JardinOpolis, representado par seu Prefeito, objetivando 
o intercambio de informaçöes econOrnico-fiscais e a prestaçäo de rnutua 
assistOncia na fiscalizaçâo dos tributos que administrarn. 

A UNIAO, por intermedio da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, CNPJ 00.394.46010058-87, doravante denominada RFB, representada 
pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil da 8 regiâo Fiscal, Sr. 
Giovanni Christian Nunes Campos, portador da Carteira de Identidade (Cl) no 
2.560.737-SDS-PE e do CPF no 350.580.304-97, conforme delegaçâo de 
cornpetência qua Ihe foi conferida pelo art. 4 0 , § 2 0  da lristruçao Normativa SRF 
no 20, de 17 de fevereiro do 1998, e a Municipio de JardinOpolis, CNPJ 
44.229.821/0001-70, representado por seu Prefeito, Sr. Joäo Ciro Marconi, 
portador da Carteira de Identidade (Cl) no 4.679.869-9ISSP-SP. e do CFP no 
870.699.978-68, de acordo corn a disposto nos artigos 7o e 199 do cOdigo 
tributãrio Nacional e na lnstruçao Normativa SRF NO 20, de 17 de fevereiro de 
1998, e tendo em vista a necessidade de estabelecer condiçOes de 
aperfeiçoamento da fiscalização e cobrança dos tributos que adrninistram, 
rnediante intercambio do informaçoes, resolvem celebrar, par seus 
representantes locals, a ConvOnio que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Os convenentes desenvolverao programa de 
cooperaçâo técnico-fiscal dirigido ac aperfeiçoamento do planejarnento a 
execuçâo da fiscalizaçâo e cobrança dos tributos federais e municipals. 

PARAGRAFO LJNICO- Para operacionalizar as atividades objeto deste 
Convenio, poderao ser constituIdos grupos de trabalho integrados por 
representantes das partes. 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 programa de cooperaçâo de que trata a Clausula 
anterior abrangera, em especial: 

- intercâmbio de informaçOes cadastrais e econOmico-fiscais; 
II - uniformizaçâo e atualizaçao de dados cadastrais dos contribuintes; 
Ill - aperfeiçoamento da coleta e organização de dados para subsidiar as 
atividades de fiscalizaçâo e cobrança, inclusive cooperaçâo para 0 

desenvolvimento de sistemas de informática na area tributâria; 
IV - permuta e aperfeiçoamento de técnicas e rnetodologias adotadas no trabalno 
fiscal; 
V - realizaçao do atividades conjuntas de fiscalizaçäo e cobrança dos tributos 
administrados pelos convenentes, corn utilizaçäo de recursos providos pelos 
respectivos ôrgäos; 
VI - intercämbio de informaçoes decorrentes do lançarnentos de oficio realizados 
pelas partes. 



CLAUSULATERCE IRA - 0 intercâmbio de informaçoes cadastrais e econOmico-
fiscais sera realizado entre a coordenaçao Geral de Tecnologia e de Sistemas 
de lnforrnaçäo - COTEC, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por suas 
projeçâes regional e local, e a Secretaria Municipal de Finanças do MunicIpio de 
Jardinopolis, corn obediOncia as normas do sigilo fiscal previstas no cOdigo 
tributärio Nacional e na legislaçao pertinente. 

CLAUSULA QUARTA - Os convenentes se dispOem a fornecer, reciprocamente, 
as seguintes informaçoes de interesse fiscal, quando solicitadas: 

- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL: 

a) dados cadastrais e economico-fiscais de pessoas fisicas e jurIdicas 
dorniciliadas no municIpio; 
b) informaçoes decorrentes de lançarnentos do oficio referentes a omissäo do 
receitas ou rendimentos de serviços prestados por pessoas jurIdicas ou fisicas 
domiciliadas no municipio; 
c) outras inforrnaçoes econOmico-fiscais de interesse do Fisco Municipal, 
inclusive as receitas de prestação de serviços declaradas em cada ano-
calendário. 

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS: 

a) dados cadastrais e econOmico-fiscais de contribuintes inscritos no cadastro 
mercantil e imobi!iário; 
b) dados cadastrais e econOmico-fiscais referentes a pessoas fisicas e juridicas 
prestadoras de serviços; 
c) dados cadastrais e econOmico-fiscais referentes a transmissâo de bens 
imOveis "inter vivos", a titulo oneroso; 
d) informaçöes sobre laudos elaborados para efeito de recolhimento de imposto 
de transrnissäo "inter vivos"; 
e) informa(;öes relativas a imOveis do patrimOnio do Municipio, inclusive os 
enfiteuticos; 
f) informaçOes sobre as concessöes de licença para construçâo e reforma de 
edificaçâo, bem como de "habite-se"; 
g) informaçoes sobre plantas de loteamentos aprovados; 
h) inforniaçoes decorrentes de lançamentos de oficio referentes a omissâo de 
receitas ou rendimentos de serviços prestados per pessoas juridicas ou fisicas; 
i) informaçöes sobre os pagamentos efetuados pelo municIpio a fomecedores de 
bens e prestadores de serviços; 
j) outras informaçöes economico-fiscais de interesse do Fisco Federal, inclusive 
as receitas de prestação do serviços declaradas em cada ano-calendário pelos 
contribuintes cadastrados no rnunicIpio. 

PARAGRAFO LJNICO- As informaçöes a serem fornecidas estão restritas 
aquelas indispensaveis a açäo fiscalizadora ou arrecadadora dos Orgâos 
convenentes, condicionada a sua remessa a fundarnentaçâo da necessidade 
dos dados solicitados, não podendo, após recebidas, ser transferidas a terceiros, 
seja a titulo oneroso ou gratuito ou de qualquer forma divulgadas. 



CLAUSULA QUINTA - 0 atendimento a solicitaçoes de fornecimento de dados 
cadastrais e econômico-fiscais da RFB, efetuadas pela Secretaria Municipal de 
Finanças, será executado pela Coordenaçao-Geral de Tecnologia e de Sistemas 
de lnforrnaçäo - COTEC, por interrnedio de suas projeçöes regional e local. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 fornecirnento de dados referido nesta cláusula 
será realizado mediante apuraçäo especial ou acesso on line as bases de dados. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A apuraçâo especial poderá ser autorizada pela 
COTEC ou pela Divisäo de Teenologia e de Sisternas de lnforrna(;ão - DITEC, 
da Superintendencia Regional da Receita Federal do Brasil da 8a Regiäo Fiscal. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Considerando o fato de que as bases de dados da 
RFB estäo localizadas no Serviço Federal de Processamento de Dados-
SERPRO, a Secretaria Municipal de Finanças do MunicIpio convenente arcará 
corn todos as custos correspondentes ao acesso as inforrnaçOes indicadas na 
cláusula, seja por acesso on line, seja por apuraçâo especial. 

PARAGRAFO QUARTO - Na hipOtese do parágrafo anterior, a Secretaria 
Municipal de Finanças do Municipio convenente firmará contrato corn o 
SERPRO, corn interveniOncia da COTEC, observado o disposto nos §§ 10 e 2o 
do art. 7° da instrução Norrnativa SRF NO 20, de 1998. 

PARAGRAFO QUINTO - No fornecirnento mediante acesso on line as bases de 
dados da RFB serâo observadas o seguinte: 

a) somente poderã ser realizado por interrnedio da DITEC/SRRF08, tratando-se 
de fornecirnento eventual; 
b) no caso de fornecirnento continuado, a acesso serä efetuado rnediante 
credenciarnento de usuários, indicados pela Secretaria Municipal de Finanças 
do MunicIpio convenente no Sisterna de Entrada e Habilitação - SENHA, da RFB, 
observado para este firn a disposto na Portaria SRF NO 450, de 28 de abril de 
2004. 

CLAUSULA SEXTA - A Secretaria Municipal de Finanças se cornprornete a 
permitir acesso on line as suas bases de dados fiscais, par servidores da RFB 
previamente credenciados. 

CLAUSULA SETIMA - Cada parte convenente responsabilizar-se-á pela 
rernuneraçäo devida aos respectivos servidores designados para as atividades 
previstas neste Convénia, corn despesas a conta de dotaçöes orçarnentärias 
proprias, ficando clara que este Convenio nâo envolvera aplicaçao de recursos 
especificos, obedecidas, ainda, as seguintes condiçOes: 

- as atividades, para consecuçäo dos objetivos estabelecidos neste Convenio, 
serão executadas de forma coordenada, porem corn independencia 
adrninistrativa, financeira e técnica; 
II - a coordenação dos serviços e atividades, bern corno a pratica de atos, 
relativas ao intercarnbio de informaçoes cadastrais e econOmico-fiscais, ficarao 
a cargo da DITEC/SRRF08, de sua projeçâo local e da Secretaria Municipal de 



Finanças representadas pelos respectivos titulares ou servidores por eles 
designados; 
Ill - a coordenaçäo dos serviços e atividades, bern corno a pratica de atos, 
relativas a atuaçao conjunta das respectivas fiscalizaçoes e ao intercâmbio de 
informaçöes decorrentes de Iançarnento de oficio, ficarâo a cargo da Secretaria 
de Finanças do MunicIpio convenente e da Delegacia da Receita Federal do 
Brasil qua ojurisdiciona, representadas pelos respectivos titulares ou servidores 
por eles designados. 

CLAUSULA OITAVA - 0 presente Convenio vigerá por prazo indeterminado 
poderá ser rescindido a qualquer mornento por qualquer das partes. 

CLAUSULA NONA- Devera este Convenio ser publicado, no prazo de trinta dias, 
no veiculo de divulgaçâo oficial das partes convenentes. 

E, por estarem de acordo as partes, foi lavrado o presente Convenio, em dues 
vias de igual teor e forma, destinada uma para cada convenente, todas 
assinadas pelos representantes das respectivas fazendas pUblicas, alem de 
rubricadas as dernais foihas. 

JardinOpolis, 	de 	 de 

TESTEMUNHAS: 
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