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Prefeitura inicia entrega 
de materiais didáticos

Mais de 1,5 milhão de reais estão sendo investidos na compra 
de equipamentos, mobiliário e material didático

A Secretaria Municipal de 
Educação começou a distribui-
ção de equipamentos, mobili-
ário e materiais didáticos para 
as escolas de todo o município. 
Ao todo, 16 unidades do ensi-
no fundamental e mais 5 EMEIs 
– Unidades de Educação Infan-
til já estão sendo equipadas 
com novas mesas, cadeiras, ar-
mários, bebedouros, além do 
material didático.   

Carmela Caruso Aluotto, em Ca-
sa Branca. Todas as unidades de 
educação estão recebendo no-
vo mobiliário e equipamentos. 
A Secretaria também está ad-
quirindo 3 novos ônibus adap-
tados para o transporte escolar. 

Além das escolas da rede 
municipal, a Prefeitura tam-
bém possui convênios, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Educação que atende hoje 

Estação Ferroviária | Mário Fabiano
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Em 2013, a Prefeitura garan-
tiu mais de 1,5 milhão de reais 
em recursos, que estão sen-
do investidos na infraestrutura 
das escolas e no transporte pú-
blico dos estudantes. Além dis-
so, todas as escolas do municí-
pio passaram por reformas e 
alguns estão sendo ampliadas. 

Entre os investimentos es-
tão: a cobertura da Quadra de 
Esportes, da Escola Municipal 

mais 3 Centros de Especialida-
des Técnicas que são: VEMSER  
- Núcleo de Educação Perma-
nente Agostinho Amorim,  a 
UAITEC – Universidade Aberta 
e Integrada de Minas Gerais e 
a ESTAÇÃO CONHECIMENTO - 
NDHE – Núcleo de Desenvolvi-
mento Humano e Econômico.  
As três unidades atendem em 
média de 800 adolescentes, jo-
vens e adultos.
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DECRETO Nº 028/2014
“Ratifica Decretos de 2013 na forma que menciona, e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que alguns Decretos do Executivo não foram publicados no DOM, nas datas em que foram editados;
CONSIDERANDO que alguns Decretos do Executivo não foram efetivamente editados na data correta, tendo sido seu teor editado e publicado 
na forma de outros decretos posteriores;
CONSIDERANDO que os referidos decretos foram aplicados pela administração e surtiram efeitos para a própria administração e para os admi-
nistrados desde a data de sua edição;
CONSIDERANDO que a sua revogação ou anulação trará prejuízos para a administração e para o administrado, prejuízos estes que não ocorre-
ram com a aplicação de seus afeitos;
CONSIDERANDO, o Parecer 27 de 2014 da Procuradoria no sentido da possibilidade da sua convalidação, manutenção e ratificação do teor dos 
referidos decretos, com fundamento nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam os Decretos 148, 171, 187 e 191, todos do ano de 2013, anulados e declarados sem efeitos de pleno direito desde a data da sua 
edição.
Art. 2º - Ficam ratificados a forma e o teor dos decretos 16, 135, 170, 196, 205, 218, 224, 230, 262, 269, 283, 291, 293, 299, 311, 318, 321, 328, 
331 e 332, todos de 2013, para que produzam efeitos a partir da data de sua edição.
Art. 3º - Os efeitos do presente Decreto, retroagem a data da edição de cada decreto mencionados nos artigos anteriores.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 30 de janeiro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação. Pregão Pres. 117/13, Proc. Adm. 379/13. Aq. Implementos e Materiais agrícolas 
p/ Sec. Agricultura.  Empresas Vencedoras: Agro Veterinária RM Ltda, valor: R$18.140,50; Comercial Licita Ltda valor: R$5.550,00; Early Itamar 
Gonçalves ME, valor: R$42.411,85; Itamaq Itauna Maquinas e Bombas Ltda, valor: R$9.654,65. Valor Total: R$ 75.757,00. Ver site  www.brumadi-
nho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.
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