ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 015/2014
1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 023/2014,
CELEBRADO EM 10/03/2014, ENTRE O MUNICIPIO
DE ITABIRITO E A ASSOCIAÇÃO ADOLESCER PARA
A VIDA.
Objeto: promoção de oficinas socioeducativas com acompanhamento
psicopedagógico, a serem oferecidas aos alunos da escola de tempo integral Laura
Queiroz, em horário reverso ao curricular e no Centro de Referencia de Assistência
– CRAS, que oferta de serviços da proteção básica do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS nas áreas de vulnerabilidade e riscos sociais. Conforme grade de
horário fornecida pela conveniada, seguindo o calendário letivo anual estabelecido
pela secretaria municipal de Educação.
O MUNICÍPIO DE ITABIRITO, inscrição no CNPJ sob o nº 18.307.835/0001-54,
com endereço na Av. Queiroz Júnior, 635, Praia, Itabirito/MG, neste ato
representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Alexander Silva Salvador de Oliveira,
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e de outro lado a
ASSOCIAÇÃO ADOLESCER PARA A VIDA, inscrito no CNPJ sob nº
03.226.767/0001-21, situado na Rua Antonio Carlos, nº 379, Bairro Boa Viagem,
Itabirito/ MG, Cep: 35.450-000, neste ato representado por seu presidente, Sr.
Christiano Eduardo Rodrigues, portador da Carteira de Identidade nº M3.093.795, e CPF nº 807.131.496-04, doravante denominado simplesmente
CONVENENTE, celebram o presente termo aditivo com as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Fica acrescido ao convênio o valor de R$2.100,00 (Dois mil e cem reais) a ser
repassado pelo Município de Itabirito à convenente, para a troca de faixa de 30
alunos que participaram das atividades durante o decorrer do ano e que se
mostraram aptos ao recebimento do mérito, o qual requer pagamento no valor de
70,00 (setenta reais) por aluno, junto a Federação Mineira de Hapkido.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
O presente aditivo se faz necessário, conforme justificativa apresentada
pelo convenente, e aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
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tendo em vista que o Hapkidô é uma das atividades realizadas como forma de
terapia, com o objetivo de desenvolver a disciplina, liberar e equilibrar a mente e
o corpo, além de trabalhar a inibição para tendências às drogas, alcoolismo,
timidez e agressividade. A troca de Faixa faz parte da didática, onde o aluno
aprende um determinado número de técnicas e executa diante de um Mestre
(Representante legal da Federação Mineira de Hapkido Inter estilos), o qual
verifica se o aluno está apto ou não para a próxima graduação. Além do estímulo
referente ao avanço de nível, o aluno se sente motivado para novos aprendizados
filosóficos no qual concentra a base dos ensinamentos: "Hap” união, "Ki” energia
interior e exterior, "Do" significa caminho. "Hapkidô" é: O caminho da união e da
energia interior e exterior. Realizar este exame pela Federação Mineira significa
também legitimar e reconhecer, nacionalmente, a graduação recebida pelo aluno.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, que ficam aqui
ratificadas.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente aditivo contratual em 02
(duas) vias de igual teor e forma.
Itabirito, 21 de novembro de 2014.

Alexander Silva Salvador de Oliveira
Prefeito Municipal de Itabirito

Christiano Eduardo Rodrigues
Associação Adolescer Para a Vida
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