
ANEXO ÚNICO a que e refere o artigo 7º da Portaria nº 39/SGM-
SEGES/2021 

  

  

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE ADESÃO Nº _____/_____ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº____________________ 
CONVENENTE: Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Executiva de Gestão da Secretaria de Governo Municipal 
CONSIGNATÁRIA:____________________ 
OBJETO: Prorrogação do Termo de Adesão nº ____/____ 
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 58.890, de 30 de julho de 2019 e Portaria 
nº 39/SGM-SEGES/2021. 

  

  

  

Aos _____ dias do mês ______ de dois mil e vinte e um, de um lado a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada, nos 
termos do artigo 10 do Decreto nº 58.890, de 30 de julho de 2019, pelo 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, da Coordenadora de 
Gestão de Pessoas, da Secretaria Executiva de Gestão da Secretaria de 
Governo Municipal, ________________________, nacionalidade, estado 
civil, portador do RG nº _____________ e inscrito no CPF sob nº 
______________, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e do 
outro a ______________________, com sede na rua ____________, nº 
____________, Centro, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o 
nº___________, por seu procurador Sr. ____________, portador do RG nº 
___________ e inscrito no CPF sob o nº __________, doravante 
denominada simplesmente CONSIGNATÁRIA, resolvem, em conformidade 
com o Decreto nº 58.890/2019 e com a Portaria nº 39/SGM-SEGES/2021 
e nos termos da autorização para credenciamento exarada no processo nº 
___________________________, celebrar o presente Termo de 
Aditamento, observadas as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 
  
  



CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1 Fica prorrogado o Termo de Adesão nº___________ até que ocorra o 
recadastramento bienal do exercício de 2023 a que se refere o artigo 11 do 
Decreto nº 58.890/2019. 
  
  
CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 O presente Termo de Aditamento será publicado na forma de extrato no 
Diário Oficial da Cidade, nos termos do artigo 26 da Lei nº 13.278/2002 e da 
Portaria CGM nº 14/2014. 
  
  
CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1 Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Adesão 
nº ______ que não tenham sido direta ou indiretamente afetadas pelas 
condições aqui ajustadas. 
  
  
E por estarem as convenentes justas e acertadas, firmam o presente 
instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só e mesmo efeito 
jurídico, na presença das testemunhas, que ao final também o subscrevem. 

   

_____________________________________________________________
_ 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SEGES/COGEP/DRH 
  

__________________________________________________ 
CONSIGNATÁRIA 

 Testemunhas: 1. ____________________             2. _________________ 

  
               Nome: 
               RG: 


