
CÂMARA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 
PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERACÃO TÉCNICA,. 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA FINS DE CESSÃO DE SERVIDOR 

PÚBLICO. QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE  
JABOATÃO DOS GUARARAPES E O MUNICÍPIO DE SAIRÉ  

Pelo presente instrumento de PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Convênio 
de Cooperação Técnica, Administrativa e Financeira, a CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
11.233.384/0001-09, com sede na Avenida Ulisses Montarroyos, n.° 2.928, 
Piedade, Município de Jaboatão dos GuararaPes/PE, com CEP n.° 54Á20-380, 
neste ato representada por seu Presidente, Sr. ADEILDO PEREIRA LINS, 
brasileiro, solteiro, detentor de mandato eletivo de vereador, inscrito no CPF/MF 
sob o n° ellia doravante denominada Primeira Convenente, e o 
MUNICÍPIO DE SAIRÉ, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 10.122.307/0001-19, com 
sede na Rua Coronel José Pessoa, s/n, Centro, Município de Sairé/PE, com CEP 
n.° 55.695-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ 
FERNANDO PERGENTINO DE BARROS, brasileiro, casado, empresário, 
inscrito no CPF/MP sob o nana doravante denominado Segundo 
Convenente, ajustam e acordam o presente Termo Aditivo, através das 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
TERMO DE CONVÊNIO 

A Cláusula Sétima do Termo de Convênio de Cooperação Técnica, 
Administrativa e Financeira celebrado entre os CONVENENTES em data de 6 
de março de 2017, passa a:vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA SÉTIMA: Este Convênio terá o prazo de'vigência prorrogado por no 
mínimo 12 (doze) meses, com efeitos retroativos ao dia 2 de janeiro de 2018, 
estendendo-se ao dia 31 de dezembro de 2018, ou enquanto perdurar a 
necessidade de cessão da servidora para o desenvolvimento normal dos 
serviços prestados pela Primeira Convenente, podendo ser novamente 
prorrogado por igual período, cujas alterações poderão ser efetivadas mediante 
prévios termos aditivos ao presente Convênio, que passarão a integrá-lo para 
todos os efeitos". 

CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICAÇÃO 

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições insertas no Termo 
de Convênio de Cooperação Técnica, Administrativa e Financeira celebrado 
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entre os CONVENENTES, restando mantidas e ratificadas as cláusulas e 
disposições originárias que não tenham sido modificadas pelo presente Termo 

Aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes Convenentes elegem o foro da Comarca de 
Jaboatão dos Guararapes para dirimir toda e qualquer dúvida que possa advir 
da celebração do presente Convênio, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou que venha a ser. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo 
Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, na 
presença de 2 (duas) testemunhas que também o assinam, a tudo presentes, 
para que tudo seja bom, firme e valioso. 

Jaboatão dos Guararapes/PE, 18 de janeiro de 2018. 
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CÂMARA MING PAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 

(Primeira Con nente) 

MUNICÍPIO SAIRÉ 

ndo Convenente) 
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