
 

   

1º TERMO DE ADITAMENTO e Reti-Ratificação ao            

Convênio celebrado pela SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SEGURANÇA URBANA e SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES na data de 27 de 

outubro de 2014. 

 

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana, doravante denominada 

“SMSU”, neste ato representada pelo Titular da Pasta, Ítalo Miranda Júnior, por 

intermédio da Guarda Civil Metropolitana – GCM, e a  Secretaria Municipal de 

Transportes, doravante designada “SMT”,  neste ato representada pelo Titular da 

Pasta, Jilmar Tatto, com fundamento na Cláusula Décima do Convênio firmado em 27 

de outubro de 2014 e demais normas constitucionais  e legais vigentes, resolvem 

firmar o presente TERMO DE ADITAMENTO e Reti-Ratificação, consubstanciado nas 

cláusulas a seguir expostas. 

                                            

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O item II da Cláusula Terceira do Convênio, firmado em 27 de outubro de 

2014, fica alterado na alínea “h” e acrescido da alínea “k”,passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

II - Caberá à SMSU: 

h) destinar os recursos transferidos de que trata a alínea “b”, do inciso III, 

desta Cláusula ao policiamento e fiscalização de trânsito, nos termos do art. 320 do 

Código de Trânsito Brasileiro; 

(...) 

k) solicitar a transferência de recursos com a indicação da despesa que se 

pretende realizar, para possibilitar o enquadramento orçamentário adequado. 

 

                                  CLÁUSULA SEGUNDA 

O item III da Cláusula Terceira do Convênio, firmado em 27 de outubro de 

2014, fica alterado na alínea “b”, passando a vigorar com a seguinte redação: 



 

III - Caberá à SMT: 

b) transferir, mediante Reserva com transferência e de acordo com a 

solicitação de SMSU, parcela do valor efetivamente arrecadado com autuações 

lavradas por guardas civis sobre as infrações de competência municipal objeto deste 

Convênio, nos termos do Anexo II, em cumprimento ao artigo 320 do CTB, reajustada 

na mesma base e data da variação do valor das multas; 

             

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas constantes do referido 

Convênio. 

E, para constar, lavram o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias, 

digitadas apenas no anverso, assinadas pelos partícipes, na presença de duas 

testemunhas abaixo nomeadas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 

São Paulo,         de junho de 2015. 

 

 

            JILMAR TATTO    ÍTALO MIRANDA JÚNIOR  
Secretário Municipal de Transportes                     Secretário Municipal de Segurança Urbana 
     

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________________                   ______________________________ 

 

 


