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DECRETO Nº 140 DE 17 DE MAIO DE 2013 

“Cria o Núcleo de Educação Permanente Agostinho 

Amorim – VemSer e dá outras providências” 

O Prefeito do Município de Brumadinho, no uso das atribuições legais e nos termos do art. 99, inciso VII da 

Lei Orgânica do Município; 

Considerando o art. 19, da Lei 1.715 de 20 de março de 2009 que “Dispõe sobre a estrutura organizacional 

da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Brumadinho”; 

Considerando a Lei Federal 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que “Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional”; 

Considerando a necessidade de garantir a utilização de mecanismos específicos para este tipo de alunado, 

que vise a qualificação para o mercado de trabalho; e por fim, 

Considerando a política educacional pretendida pela Administração, especialmente no que tange a 

preparação do aluno para o mercado de trabalho: 

DECRETA: 

Art.1º. Fica criado o Núcleo de Educação Permanente Agostinho Amorim – VemSer, que visa promover a 

qualificação profissional e as inclusões digital e social. 

Art.2º. A Secretaria Municipal de Educação adotará as providências necessárias para o funcionamento do 

Núcleo de Educação Permanente Agostinho Amorim – VemSer. 

Parágrafo. Para o funcionamento do Núcleo de Educação Permanente – NEP a Secretaria Municipal de 

Educação em parceria com o Conselho Municipal de Educação editará Regimento Interno. 

Art.3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta das dotações consignadas no 

orçamento da Secretaria Municipal de Educação.  

Art.4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 06 de 

maio de 2013. 

Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brumadinho, 17 de maio de 2013. 

Antônio Brandão 
PREFEITO MUNICIPAL  
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