
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

iiDR. MARIANO DE BIQUEIRA Fll.HOn
Rua Capitão Neves, 1998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000

B' FnBX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 49
wvwv.mirassol.se.aov.br

ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO OE MIRASSOL E A UNIÃO

BRASIL KARATE-DO SHnORYU KAI - ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOÇ pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49. cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anbio

rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr, ANDRE

RICARDO VIEIRA. brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566. Primeiro Andar. bairro São Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAÇ e de outro lado a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -- UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHnORYU KAI, entidade de
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, com sede na Rua Dom Pedra 11, no 2455, Centro CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, inscrita no CNPJ no 07.433.983/0001-07, representado por seu Diretor Presidente, Sr. HAJIME

IDE. brasileiro, viúvo, maior, agricultor, portador da cédula de identidade RG W222.024-R, inscrito no CPF/MF

no 865.277.038-72, residente e domiciliado na Rua Aurora, no 02, Centro, Taiúva/SP, CEP 14.720-000,

denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; celebram o aditamento ao Termo de Colaboração

169/2017, conforme as disposições abaixo:

JUSTIFICATIVA -- Este aditamento tem por objeto alterar o cronograma de desembolso

mental dos recursos financeiros, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Educação da

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. através do Ofkio no 594/2017 de 29 de novembro de 2017, concordância da
Comissão de Monitoramento e Avaliação e anuência do Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal;

CLÁUSULA PRIMEIRA -- Fica alterado o cronograma de desembolso mensal dos recursos
nlnanceiros, abaixo discriminados

NATUREZA DAS

DESPESAS

TOTAL

DEZEMBRO

2017

153.058,08

NATUREZA

DAS

DESPESAS

TOTAL

JANEIRO
2018

FEVEREIRO
2018

MARÇO
2018

ABRIL

2018

MAIO

2018

146.558,08 146.558,08 149.829,37 149.829,37 149.829,37
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iíDR. MARIANO DE BIQUEIRA FILHO''
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NATUREZA

DAS
DESPESAS

TOTAL

JUNHO
2018

AGOSTO

2018

SETEMBRO

2018

OUTUBRO
2018

NOVEMBRO

2018

149.829,37 149.829,37 í50.í58,09 l í50.i58,08 l 'iÉ3.ÓÉê,Óé

CLÁUSULA SEGUNDA -- As despesas decorrentes deste aditamento serão suportadas pela

seguinte dotação orçamentária: 020702123610053.2.041 - 33903905 - F.1428 - QESE UNIÃO - C.A. 200.00.02

CLÁUSULA TERCEIRA - As alterações contratuais foram celebradas nos termos do Artigo

57, Inciso ll da Lei Federal no 13.019/2014 c.c. Parágrafo Unico da Cláusula Décima Primeira do Termo de
Colaboração Ro 169/2017.

CLÁUSULA QUARTA -- Todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não afetadas

pelo presente instrumento, permanecem em vigor e inalteradas.

Justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento em cinco vias

de igual teor para o mesmo fim, perante duas testemunhas instrumentárias.

Mirassol/SP, 30 de janeiro de 2018

INiZAÇÃO OÀ S9elÊOAOE Civil
residente da OSC

Hajime Ide

RG 17.514.014 SSP/SP
Matrícula 101.182-0
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TKFI/USA
@

FILADA A

UBKS

PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

Organização da Sociedade Civil: União Brasil Karate-Do Shitoryu Kai
CNPJ 07.433.983/0001 -07

Endereço: Rua Dom Pedro 11, 2455, Centro, Mirassol, São Paulo, CEP 15130-000

Telefone: (17) 3242-8744

E-mail: secretariaubks(@hotmail.com

Responsável legal: Hajime Ide

E-mail: secretarlaubks«Êhotmail.com

NOME DO PROJETO

Educação Complementar Integra

PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes, matriculados na Rede Municipal de Ensino de Mirassol, Educação

Infantil (Etapa l e 11) e Ensino Fundamental (I' ao 5' ano). sem distinção de classe social. condição
económica, cor. raça, relig ão ou orientação sexual. interessados em quaisquer ativldades oferecidas

por esta associação.

PREVISÃO DA QUANTIDADE DE ATENDIDOS

Educação Infantil (Etapa l e 11): 250 alunos

Ensino Fundamental(lo até o 5' ano): 575 alunos
TOTAL: 825 alunos

A quantidade de alunos pode variar, de acordo com a etapa e com o ano atendido

CRONOGRAMA DAS ATIVI DADES

De segunda à sexta, períodos manhã e tarde, em sistema de jornada ampliada, no período
inverso ao das aulas regulares.
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@
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DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Diante da profunda crise socioeconómica e cultural que assola o país, crianças e jovens

encontram-se em um estado de vulnerabilidade constante na sociedade. Muitas crianças e muitos

Jovens não têm oportunidade para praticar uma atividade desportiva, artística ou recreativa. e. assim

ficam ociosos, sujeitos a qualquer tipo de ''atrativo" que lhes possam ocupar o tempo. Infelizmente

na maioria das vezes, os menores acabam se envolvendo com a marginalidade, criminalidade. o

consumo de drogas e prostituição. Eles preenchem, de certa maneira, o vazio de suas vidas
cotidianas por falta de uma orientação positiva ou de uma atividade construtiva

A UBKS, sempre preocupada com a formação/ educação dos futuros cidadãos, oferece
atividades socioeducacionais e multiculturais complementares, de apoio psicossocial, voltadas para
o desenvolvimento humano e fortalecimento da cidadania de crianças, adolescentes e suas famílias.

com base em valores culturais japoneses. As aulas e atividades são planejadas sempre pensando
no desenvolvimento holística do indivíduo (corpo, mente. espírito)

,,.... .. A UBKS conta com colaboradores qualificados para atuar nas áreas de: Educação, Esporte
Cultura, Artes, Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente. Tecnologia e Comunicação.'estando

capacltada para propor projetos e desenvolver atividades socioeducacionais, de apoio pedagógico e
de inclusão, que visam o desenvolvimento integral de seus atendidos, impu sionando a melhoria do

desempenho educacional. colaborando para a formação de cidadãos e com o desenvolvimento do

Brasil e de outros países. Assim, nossa proposta é promover, juntamente com a Secretaria Municipal
de Educação, o atendimento à população infantojuvenil, através de projetos de complementação
educacional em jornada ampliada no período inverso ao das aulas regulares/contraturno escolar

A prática regular de atividades físicas ou culturais traz inúmeros benefícios cientificamente

comprovados porque, além da promoção da saúde, contribui na correção da postura. na
concentração, na coordenação motora, no funcionamento dos órgãos (intestino. bexiga, pulmão). na
qualidade do sono, no combate ao estresse, na eliminação da ansiedade, tristeza, angústia. entre
outros benefícios, há a filosofia de comportamento equilibrada e harmónica para o convívio na

família, na escola e na sociedade. Os alunos também terão momentos de descontração, com o
desenvo vimento de brincadeiras em grupo, despertando a ludicidade e a criatividadel e atívidades

competitivas para que cada aluno possa aprender a conviver com a derrota e a vitória, conhecendoseus limites
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OBJETIVOS

lg$ilEli :iEEFii' l Eil IB:l
ESPECÍFICOS POR ÁREA

::::d IHHl:ãUli11mo forma de comunicação, o aluno

r com otcorpo ele tem a possibilidade

lll l:\leal:l , :*::
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INFORMÁTICA:

TKFI/USA

fundamental para se ter acesso rápido e prático a informações, contatos, imagens, etc.. insumo para

Em plena era da informação: saber usar a língua

o aumento de conhecimentos múltiplos e a construção de uma visão de mundo crítica

APOIO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: Sem dúvida. acompanhar o aprendizado da
aluno é algo essencial para a escola e é mais eficaz quando o atendimento é individualizado

tanto, estagiários são elementos importantes neste processo porque monitoram o transporte escolar

Para

acompanham a realização de tarefas escolares, podendo fazer jogos/
sempre em busca do aprimoramento do desempenho escolar.

atividades de recreação

QUADRO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES

Atividade

IFanfarra)

Objetivo

elementos que fazem parte da
inguagem musical (o som e o
silêncio, os diferentes timbres
dos instrumentos, a noção de
ritmo. etc

Dar a oportÜiiidade ao a uno
de construir uma visão do
mundo positiva, sem
desigualdades económicas e
raciais, ampliando horizontes
através do hip hop

Desenvolver o diálogo
corporal, o agir, o equilíbrio
noções de tempo, espaço
ritmo, música e entendimento

Conhecer ''ã
técnicas simples de
movimentos presentes nos
espetáculos circenses.
observando normas de
segurança.

Desenvolver a expressão
artística e a criatividade

Mudar a 'educação
comportamental de forma
positiva através dos códigos
de conduta adregando valores
culturais orientais, de respeito
cortesia e harmonia com as
leis univérsicas

.aprender as técnicas de

Meta

Construção de objetos sonoros
Atividade de percussão sobre

diferentes timbres, compassos.
escala e notação musical

Turmas com 25
crianças, no
mínimo

Dança Hip Hop
Capoeira

Turmas com 25
crianças, no
mínimo

Artes Circenses
Acrobacias com cordas.
Acrobacias de solo: roda.

ponte, vela e parada de mãos.
Equilíbrio de objetos
Malabares com bolas, lira e

lenços.
Dramatização de cenas com

)alhaços. etc.
Karate-Do
Jiu Jitsu

Turmas com 25
crianças, no
mínimo

cnanças, no
mínimo

f
\
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com o desenvolvimento físico
mental e espiritual

TKFI/USA

através de atividades lúdicas
ou esportivas.

Visar o desenvolvimento
motor, social e cognitivo da
cnança

Futsal. BaÊãi;êiã, vote bol
Handebol
Jogos de rua e cooperativos

gincanas: beba, bola queimada.
pega-pega. mamâe da rua, cabo
de guerra, dança das cadeiras.
pularcorda, amarelinha. escravos
de JÓ. etc

Compüt
Internet

cnanças, no
mínimo

Acesso à informação
diferentes linguagens

Desenvolver uma visão
mundo crítica
Auxiliar hãiiãiêiãi
Melhorar o desempenho

escolar
Monitorar o transporte dosalunos

ea

Apoio e
Acompanhamento
Pedagógico

de cnanças, no
mínimo

Redação
Auxílio à tarefa cnanças, no

mínimo

METAS E PRAZO DE EXECUÇÃO

Metas
2017 2018

Dezembro
Janeiro a
Novembro

g
Datas, horários, pautas e
locais a serem definidos

Departamento Munlcipalde Educação
Datas à ééi:ãiiÍ defir idas

Datas e locàii'a serem
definidos.

LOCAIS DE ATENDIMENTO

Os locais serão designados pelo Departamento Municipal de Educação.
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REFEIÇÃO E

A Seção de Nutrição e Dietética da Prefeitura Municipal organizará o cardápio com as

devidas orientações e enviará os ingredientes para o preparo. A preparação em si, fica a cargo dos
profissionais a serem contratados

TKFI/USA

TRANSPORTE DE ALUNOS

O transporte de alunos "escola-núcleo" e "núcleo-escola" será realizado pelos veículos e
pessoal da Prefeitura Municipal de Mirassol

MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES E DE CONSUMO

Os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades educacionais. artísticas

culturais e desportivas, além dos itens de consumo pedagógico, de higiene e de limpeza, ficarão sob

a responsabilidade da entidade em adquiri-los ou não. A manutenção dos instrumentos musicais

para as fanfarras, como, por exemplo, peles, baquetas e talabartes. As atividades de informática
serão realizadas nos locais onde já existem os equipamentos.

MONITORAMENTO. CONTROLE E AVALIAÇÃO

As metas serão monitoradas e avaliadas através de visitas periódicas, ligações telefónicas e

relatórios mensais de atividades desenvolvidas pelos instrutores e estagiários. Em cada mês. as

normas de execução e gestão pré-estabelecidas são discutidas, redefinidas e adequadas. conforme
a necessidade, para se conseguir atingir os objetivos propostos.

PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Qtde.

Formação

.experiência comprovada
Ensino Superior

!19Ílggi90911i.g.ganizar os proietos.
Coordenar, orientar e capas tar
!11onitores e instrutores
Orientação administrat va
confecção das planilhas de
conciliação bancária
demonstrativo financeiro, relatórios
de ocorrências. controle de
estagiários, consolidação de
preços, previsão de despesas

al
responsabilizar pela unijí?de.

experiência comprovada
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Agente Administrat vo Ensino médio

TKFI/USA
Organiza("f;E;Ê;er e arqu var
documentos/ burocracia.
Atendimento telefónico e pessoal,
!grviços bancários
Executar tarefàiãil mpeza
manutenção e conservação da
unidade. Controlar e preparar a
elli!!enleçâa.ggt alunos do prometo .
Desenvolver atiçiiiãdes na área
controlar frequência; entregar
relatórios

Organiiãi:7Êiisaiar as fanfarras: ou
grupo de percussão, controlar
1[99yggçlgi entregar relatórios
Organizei:/É;i;atar as fanfarras:
controlar frequência; entregar
relatórios
Dele
controlar frequêncíal entregar
relatórios
Desenvolver atividades na área
controlar frequência; entregar
relatórios
Desenvolvem"ãiii;idades na área
controlar frequências entregar
relatórios

Desenvolveiãiii;idades na área
controlar frequência; entregar
relatórios
Desenvolvéiãiiiidades na área
controlar frequência; entregar
relatórios
Desen

controlar frequências entregar
relatórios

Acompanhai: Üiããs cle Educação
Infantil e de Ensino Fundamental
Substituir em caso de falta ou
auxiliar. acompanhar o transporte
de alunos
Registrar mensãiiriente turmas
com fotos e pequenos vídeos
cobrir eventos referentes ao
projeto; divulgar projeto no meio
Impresso e virtuall alimentar redes
sociais; acompanhar a assinatura
de revistas/ jornais. enviando
material a ser publicado
Cuidar dos seÚijlÕ;ãe F{H, fb ha
de pagamento, planilhas
ÊQgDç91B1.9.p11gstação de contas.
Oriental àigii;ii8;B;i:iiiiêãi;;ã
legislação que envolve todo o
processo do projeto com órgãos
úblicos

7

3 merendeíras e 4 serviços'limpeza
Ensino Fundamenta

}

i

i

Í

l

Ensino Méait;'êompteto c/
experiência comprovada

experiência comprovada

experiência comprovada

experiência comprovada

Ensino Médio Cõirlpleto c/
experiência comprovada

graduação comprovada
ã

Ensino Médio Completo c/
graduação comprovada

graduação comprovada
Í

55

iÜÜã;i'ã;'Ê6nãÜêi
Ensino Médio Completo c/
graduação comprovada

Éã;Ri'g;i;;ã;'

Í
Ensino Superior

Assessor jurídico
Ensino Superior
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

Natureza das
Despesas

Recursos
Humanos

Registrados
Recursos
Humanos

Estagiários l
Prestação de

Serviços Técnicos
Especializados

Instrutores
Materiais de
Consumo

Serviços de
Terceiros

TOTAL

2017 l 2018 l 2018
UãFêÕ'''r"'Ãj;ã'
2018 l 2018

Maio
2018

R$ 44.162,20

R$ 35.804,16 l R$ 35.804.16 R$ 35.804,16 R$ 35.804,17 l R$ 35.804,17
R$ 35.804.17

R$ 39.650,00 R$ 39.650.00 l R$ à9.6SO,OO R$ 39.650,00 l R$ 39.650.00 R$ 39.650,00

R$ 14.400,00

RÕ iã.i:i'lilÕÕ'

Natureza das
Despesas

Recursos
Humanos

Registra dos
Recursos
Humanos

Estagiários)
Prestação de

Serviços Técnicos
Especializados

Instrutores
Materiais de

Consumo
Serviços de
Terceiros

TOTAL

R$

''\
R$ 35.804.16

R$39650,00 R$39-650,00 R$39.65000 R$39.650,00 R$39.690,00 R$39.650.00

R$ 16.
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PLANO[)E APL CAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS/ TOTAL GEF{AL
Natureza ãas

Despesas
Recu'sos Humanos Reg iiiãat;iilaj
lõ orientadores e 7

ministrativo}
Recursos Hüiilanos Estag aros
(55 monitores

Despesa co

Serviços de cerce ros

POR CONTAS
Total

R$ 530.518.71

R$ 429.650,00

R$ 475.840,00

R$ 172.800.00

R$ 189.756.00

IVale Alimentaçãol Seguro de Vida de Funcionáriosl Seguro de Vida de R$ 96.476.00

1.798.564:?iTOTAL

Mirassol-SP, 27 de Novembro de 201 7.

ÇF; Haja,*cílÜ
Responsável legal



UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KA!
'>-:.. +' ,' . 7':9 »' )L e. ;#à$, ,ê.& $ ??t,àx

Organização da Sociedade Civil - Entidade sem fins lucrativos
Fundada em 17 de Janeiro de 2004 - CNPJ 07.433.983/0001-07

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei 3287. de l0/02/2010

FILADA A

UBKS TKFI/USA

ANEXO 1 - DEscRiçÃo Dos RECURSOS MATERiAis A SEREM ADQuiRiDos COM RECURsos Da

MATERIAL DE CONSUMO

Material educativo e esportivo

Material de expediente

Material de limpeza e higiene

Material de copa e cozinha

H;:$Hnã?B$nÊ,HÜREB,E:UH:
Figurinos, uniformes, tecidos e aviamentos

HHh3mH&En.:%gi&WB'«::eF3 S :::Ê'. gF:=m;?U='m='Ê::=:
Material elétrico e eletrõnico

Benjam ns. bocais, calhas. capacitores e resistores. chaves de ligação. condutores, componentes de aparelho
icuviiiçv, ulQaos, alsluntores, lâmpadas, holofotes, eletrodos. eliminador de pilhasilespelhos para r

Ü-q

\

V
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interruptores. fios é
baterias, pinos e plugs. suportes, tomada de corrente e afins.

UBKS

interruptores, lâmpaa
TKFI/USA

Material para áudio, vídeo e foto

:H21H glEIHI'Xllg=\K:mE. Hll$ gsm 'E
Material para processamento de dados

; =n?amem:H:XE
Materiais para manutenção de bens imóveis

Materiais para manutenção de bens móveis

Material para as Oficinas Permanentes

BBgüliiÜ$gHI %!ilqHWWlllillê
de pessoa física e/ou jurídica para atendimento

entares por pessoa física e/ou jurídica para o

C .Serviços de pessoa física e/ou jurídica referente à

prometo com órgãos lcllbiide orientação referente a assuntos sobre a legislação que envolve todo o processo do
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