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EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO/2019 
 
 
Termo de Convênio nº 001/19 – Partes: Município de Passa Quatro/MG e o 57º Batalhão de Policia 
Militar.  Objeto: o presente convênio tem por objeto o estabelecimento de condições de 
cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a 
preservação da ordem pública no Município de Passa Quatro/MG. Valor: R$ 42.000,00 – Vigência: 
01/01/2019 a 31/12/2019. Antônio Claret Mota Esteves – Prefeito Municipal. 
 
 
Termo de Convênio de Mutua Cooperação nº 016/19– Partes: Associação dos Municípios da 
Microrregião do Circuito das Águas – AMAG e o Município de Passa Quatro/MG. Objeto: o presente 
convênio tem como objetivo, a cooperação mutua entre a AMAG e o Município de Passa Quatro 
com vistas à organização, apoio e a execução de programas e projetos de informações, 
desenvolvimento econômico, social sustentável, capacitação técnica, logística e o fortalecimento do 
Município e demais filiados, através de apoio operacional e da defesa no campo político, 
institucional, administrativo, setor de engenharia e jurídico dos seus interesses coletivos e 
individuais, além de garantir a permanência do Município de Passa Quatro no Consórcio CIMAG, 
direcionado a gestão da Iluminação Pública. Valor: R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais) a ser 
repassado a AMAG em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) por mês, de 
acordo com a Resolução 051/2016 de 20 de dezembro de 2016 da Associação, depositado na conta 
nº 5674-x – Agência 1763-9, Banco do Brasil, Caxambu-MG, em cumprimento ao estabelecido pela 
Lei Municipal nº 717/77. Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019.  Antônio Claret Mota Esteves – 
Prefeito Municipal.  
 
Termo de Convênio nº 002/19 -  Partes: Município de Passa Quatro/MG e a Associação dos 
Municípios da Microrregião do Circuito das Águas – AMAG. Objeto: Adesão ao termo de cooperação 
técnica n.º 013/18 firmado com a Associação Brasileira de Ouvidores/OMBDSMAN, Seção Minas 
Gerais-ABO/MG. O presente instrumento tem por escopo a conjunção de esforços entre o 
Município de  PASSA QUATRO, AMAG e  ABO, para: 
I – Implantação no Município de  PASSA QUATRO  do Sistema de Portal da Transparência e de 
Acesso a Informação, indispensáveis às atividades de Ouvidoria, com o atendimento as exigências 
da Lei da Transparência (LC 131/2009) e da Lei de Acesso a Informação (12.527/2011);  
II – Implantação no Município de PASSA QUATRO  do Sistema de Ouvidoria ABO/MG, onde o 
cidadão poderá apresentar sugestões, solicitações, reclamações e denúncias; dentro da plataforma 
online;  
III – desenvolver, no Município de PASSA QUATRO, ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento e 
à modernização da gestão pública municipal, especificamente na área de transparência, acesso à 
informação e ouvidoria ao município; 
V - Outras previstas em eventuais aditivos a esse instrumento, tudo na forma da lei. 
Valor: R$ 7.700,00 (Sete Mil e Setecentos Reais a ser repassado para a AMAG em 11 (onze) parcelas 
iguais de R$ 700,00 (setecentos reais) por mês. Vigência: 13/02/2019 a 31/12/2019. Antonio Claret 
Mota Esteves – Prefeito Municipal. 
 
 


