
ORGÃO ESPECIFICAÇÃO OBJETIVO VIGÊNCIA VALOR PUBLICAÇÃO

CODEMGE Contrato de Patrocínio que entre si 

celebram Companhia de 

Desenvolvimento de Minas Gerais

Patrocínio do projeto denominado Maio Cultural. 07/07/2018 Publicado Diário de Minas

COHAB MINAS PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO MÚTUA 

E PARCERIA Nº 048/2017

Estabelecer o processo de administração técnica, administrativa, financeira e social entre o Município de 

Guaranésia e a COHAB MINAS, com vistas a que o Município preencha no menor tempo possível as condições para 

sua habilitação para celebrar com a COHAB MINAS o Convênio de Cooperação com objetivo de implantar unidades 

habitacionais.

09/02/2019 Mural

Site: www.prefguaranesia.mg.gov.br

Defensoria Pública do Estado de 

Minas Gerais

Termo de Cooperação Técnica nº 

036/2017

Estabelecimento de mútua formação entre os partícipes, objetivando o apoio ao funcionamento da Defensoria 

Pública do Estado de Minas Gerais na Comarca de Guaranésia.

Diário de Minas Gerais

Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos

SEI/CORREIOS 13889135 Contratação de Produtos e Serviços por meio de pacote de Serviços do Correios mediante adesão ao Termo de 

Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e 

utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meios dos canais de atendimento.

26/05/2025 Diário de Minas Gerais

Site: www.prefguaranesia.mg.gov.br

Mural do Paço

Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos

TERMO DE CONVÊNIO 28819/2019 Conjugar esforços, no intuito de proporcionar ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS à população da localidade de 

AG SANTA CRUZ DA PRATA, através de Agências Comunitárias.

05/01/2025 R$ 1.420,29 (MÊS) Diário de Minas Gerais

www.prefguaranesia.mg.gov.br

Ministério do Trabalho Acordo de Cooperação Técnica Nº 

022/20147

Prorrogação da Vigência 03/02/2022 Diário de Minas Gerais

Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais

Acordo de Cooperação Técnica N° 

138/2017/PCMG

Estabelecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e a Prefeitura Municipal, visando a otimização da 

prestação de serviços de identificação civil na cidade de Guaranésia através do Sistema Informatizado.

27/09/2017 Diário de Minas Gerais

Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais

Acordo de Cooperação Técnica N° 

51/2018

Estabelecimento de parceria entre os participantes, visando aperfeiçoar a prestação dos serviços de Polícia 

Judiciária que culminará na manutenção da ordem e da defesa social no Município de Guaranésia.

31/12/2021 Diário de Minas Gerais

Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais

Acordo de Cooperação Técnica 

1510.01.0113666/2018- 91

Estabelecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e a Prefeitura Municipal, visando a otimização da 

prestação de serviços de identificação na cidade de Guaranésia, através de sistema informatizado.

18/07/2020 Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais

PROCON MG TERMO DE COOPERÇAÃO N° 146/2014 Cooperação Técnica e Operacional tem por objeto a implementação do Sistema Nacional de Informações de Defesa 

do Consumidor (Sindec) no Procon Municipal, compreendendo a autorização de uso do software licenciado pela 

União ao Estado de Minas Gerais, a realização de cursos e treinamentos para sua aplicação, a fim de que possibilite 

registro, armazenamento e compartilhamento da base municipal de dados de demandas de consumo com as bases 

de dados estadual e nacional de Reclamações Fundamentais, entre outras ações que promovam políticas públicas 

integradas para defesa do consumidor.

Indeterminado Diário Oficial Eletrônico do MPMG

SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE

Resolução SES/MG N° 5324, de 29 de 

junho de 2016

Estabelecer as normas de adesão, execução acompanhamento e controle referente à concessão de incentivo 

financeiro federal para construção de Unidade Básica de Saúde.

R$ 409.000,00 Diário de Minas 

www.saude.mg.gov.br

Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social

Convênio de Saída 1671001266/2019 Reforma/Construção Campo de Futebol no Distrito de Santa Cruz da Prata. 06/02/2023 R$ 139.140,44 Diário de Minas

Secretaria de Estado de Governo 

de Minas Gerais

Convênio de saída 

1490.01.0002792/2020-96

Conjugação de esforços, com atuação harmônica sem intuito lucrativo, para realização e aquisição de 01 (um) 

veículo tipo PICK Up, potência mínima 1,4 flex, 0 km, vidro elétrico, direção hidráulica, com ar condicionado e 

capacidade de carga mínima de 650 KG, conforme Plano de Trabalho aprovado.

17/07/2021 R$ 63.350,00 Diário Oficial de Minas Gerais

Secretaria de Estado de 

Transporte e Obras Públicas

Convênio N° 404/2014 A execução de melhoramento de vias públicas, conforme plano de trabalho aprovado pela MGI com apoio do 

SETOP.

20/03/2016 R$ 721.350,43 Diário de Minas Gerais

Secretaria de Estado de 

Transporte e Obras Públicas

Convênio 1301.00.1223/2016 Conjugação de esforços com atuação harmônica e sem intuito  lucrativo, para realização de Pavimentação asfáltica 

em CBUQ.

31/12/2019 R$ 152.382,84 Diário de Minas Gerais

POLICIA CIVIL MINAS GERAIS

ACR RRMCS 51/2022 / PCMG

Conferir apoio institucional à PCMG com fins a otimizar a investigação e as funções de Policia Judiciária no 

Município 31/12/2025 sem repasse 

Diário de Minas Gerais

Secretaria de Meio Ambiente e 

Relações Institucionais

Termo de Cooperação Técnica 

098/2022

Adesão ao Programa conheça seu amigo - identificação de cães e gatos domésticos, visando a entrega pelo Estdo 

de microchips e leitores de microchips para serem utilizados pelos Municípios em caes e gatos provenientes de 

comunidade de baixa renda, de animais em situação de rua que participem de algum programa de controle 

reprodutivo municipal de aniamais para adoção sob tutela de Organização da Sociedade Civil e animais de áres 

prioritárias de superpopulação animal. 04/03/2023 sem repasse 

Diário de Minas Gerais

Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais Convênio 135/2022

Estabelecimento de mútua cooperação entre as partes conventes, visando ao eficiente funcionamento das 

atividades forenses na Comarca de Guaranésia / MG 20/06/2026 sem repasse 

Diário de Minas Gerais

Secretaria de Estado de 

Educação

Convênio 1261000960/2022 SEE MG

Conjugação de esforços, com atuação

harmônica e sem intuito lucrativo, para a realização de aquisição de mobiliário e/ou equipamento

escolar, destinados ao atendimento de alunos matriculados em escolas da rede municipal de

ensino, conforme descrito no plano de aplicação de recursos. Fortalecimento das escolas

municipais, conforme Plano de Trabalho, devidamente aprovado pelo(a) CONCEDENTE e parte

integrante deste instrumento, para todos os fins de direito, na condição de seu anexo 29/04/2024 303.002,19R$        

Diário de Minas Gerais

Secretaria de Estado de 

Educação

Convênio 1261001520/2021 / SEE MG

Conjugação de esforços, com atuação

harmônica e sem intuito lucrativo, para a realização de aquisição de mobiliário e/ou equipamento

escolar, destinados ao atendimento de alunos matriculados em escolas da rede municipal de

ensino, conforme descrito no plano de aplicação de recursos. Fortalecimento das escolas

municipais, conforme Plano de Trabalho, devidamente aprovado pelo(a) CONCEDENTE e parte

integrante deste instrumento, para todos os fins de direito, na condição de seu anexo 29/12/2023 470.000,00

Diário de Minas Gerais

RELAÇÃO DE CONVÊNIO, PROTOCOLOS DE INTENÇÃO CELEBRADOS ESFERA ESTADUAL


