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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,Prefeitura Municipal de Brejolândia, Prefeitura
Municipal Luis Eduardo Magalhães  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição

da população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
Fundação MT realizará workshop de soja em Luiz Eduardo Magalhães

Ferrugem da soja e Mofo Branco são temas centrais do evento
A Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, Fundação MT, empresa que há 15 anos faz
pesquisa em soja e algodão e tem como missão melhorar a vida das pessoas através do desenvolvimento de
tecnologias aplicadas à agricultura, realizará no próximo dia 16, em Luiz Eduardo Magalhães /BA, um
workshop de soja com foco nas duas principais doenças da região: ferrugem asiática e mofo branco.
Pesquisadores da Fundação MT, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), da Fundação
de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia), da Fundação Chapadão e da
Universidade de Rio Verde-GO apresentarão aos produtores da Bahia soluções para controlarem estas
doenças e alcançarem excelentes resultados de produtividade.

“O objetivo do workshop é discutir estas duas doenças e buscar soluções em um fórum formado por especialistas nestes assuntos. Eles mostrarão o
histórico dessas doenças, os danos diretos e indiretos, os resultados de pesquisas e principalmente as formas de controle envolvendo manejo químico
e genético”, informa Hugo de Carvalho Ribeiro, presidente da Fundação MT.
Além de pesquisadores, produtores rurais da região baiana também fazem parte da equipe de palestrantes. Eles farão relatos de experiências vivenciadas
em suas propriedades com a incidência da ferrugem e do mofo branco. A partir dos depoimentos dos produtores, pesquisadores mostrarão as
alternativas para que produtores rurais não tenham perdas com ferrugem asiática e nem com mofo branco.

Inscrição – O Workshop da soja é aberto para todos os produtores rurais da Bahia e dos
estados vizinhos. A inscrição é gratuita e poderá ser feita no local do evento. O Workshop
ocorrerá no auditório das Quatro Estações Espaço & Eventos, localizado na rua Juscelino
Kubistchek, quadra 02, número 3706, no bairro Chácaras Comerciais Leste, em Luiz
Eduardo Magalhães. O evento acontece o dia todo, a partir das 08h. Será servido almoço
no local aos participantes.

Jaques Wagner visita São Desidério segunda-feira
O prefeito Zito Barbosa recebe na segunda-feira, 15, às 10:30h, o governador do Estado, Jaques Wagner. A programação

prevê uma visita a PCH I – Pequena Central Hidroelétrica - instalada no distrito de Sítio Grande, a 15 km da sede do município.
Durante a visita Wagner fará também o lançamento de obras do sistema elétrico da região Oeste. O evento está a cargo do
Grupo Neoenergia, da Coelba e será restrito a convidados.
De acordo com informações da assessoria de imprensa da Neoenergia, cerca de R$ 130 milhões estão sendo investidos na
PCH Sítio Grande, com a geração de cerca de 400 empregos diretos na fase de implantação, iniciada ainda em janeiro de
2008. A PCH terá capacidade instalada total de 25 megawatts (MW) e energia assegurada de 19,6 MW.

Para se ter uma idéia, a energia da PCH de Sítio Grande garantirá o consumo anual dos municípios de São Desidério,
Bom Jesus da Lapa e Luís Eduardo Magalhães juntos. O início da operação comercial está previsto para novembro deste ano.

O que é uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH)?

Uma PCH é uma usina hidrelétrica com potência instalada superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 MW, normalmente
construída em rios de médio porte que possuam desníveis significativos durante seu curso, gerando força hidráulica suficiente
para movimentar pequenas turbinas.  Além do incremento na matriz energética, esse tipo de empreendimento proporciona o
desenvolvimento local e regional, com baixo impacto ambiental.

As PCHs funcionam com a vazão fornecida pelo curso d´água, a fio d´água, não havendo necessidade de alteração do
curso natural do rio e do regime hidrológico da região, não acarretando na formação de grandes áreas de alagamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. ° 002/2009 10 de Junho de 2009.

                                                                                             Convoca candidato aprovado para o cargo de
Agente Administrativo pelo concurso
público aplicado em 16 de Outubro de 2005,
conforme Edital nº 001/2005.

O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr. Edézio Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a senhora
candidata aprovada pelo concurso público realizado no dia 16 de Outubro de 2005, para o cargo de Agente Administrativo, que está convocada para
fins de nomeação conforme o disposto, no Edital 001/2005 de 02 de Setembro de 2005.

Art. 1º - Fica convocada a candidata aprovada na ordem de classificação da lista definitiva de APROVADOS do concurso público executado pela LIBRI
– CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, relacionados no ANEXO I, parte integrante do presente Edital.

ANEXO I – AGENTE ADMINISTRATIVO.

Art. 2º. - O candidato convocado integrante da lista em anexo, deverá se submeter os exames médicos de capacitação física, mental e psicológica, no
período de 10 de Junho a 10 de Julho do corrente ano, devendo apresentar os respectivos resultados dos exames médicos, à Secretaria de Administração.

Art. 3º. - O candidato convocado quando de sua apresentação à Secretaria Municipal de Administração, no período indicado no artigo anterior para
efeito de nomeação, deverá estar munido da ORIGINAL e CÓPIA dos seguintes documentos:

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento.
b) Carteira de Identidade
c) Cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF).
d) 02(duas) fotos 3X4 coloridas e recentes.
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social.
f) Título de Eleitor e comprovante de última votação.
g) Cartão do PIS ou PASEP.
h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos (homem) e 21 anos (mulher).
i) Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
j) Comprovante de Vacinação dos filhos com idade até 05 (cinco) anos.
k) Comprovante de residência em seu nome (última conta de água, luz ou telefone), onde conste seu endereço completo, inclusive CEP.
l) Comprovante de Escolaridade correspondente ao cargo.

Art. 4º - O candidato que deixar de apresentar quaisquer uns dos documentos exigidos no artigo anterior para a referida função, ou mesmo deixar de se
presentar no prazo estabelecido no artigo 2º do presente Edital, perderá os direitos de classificação e passará a figurar o último da listagem do Concurso,
prevalecendo assim, a ordem de classificação definitiva.
Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e os consultores da LIBRI – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA, realizadora do concurso.

Art. 6º - Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: Federal, Estadual ou Municipal      da Administração direta ou indireta.
Dê – se Ciência e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA-BA, 10 de Junho de 2009.

                                                           EDÉZIO NUNES BASTOS
                                                                 Prefeito Municipal

ANEXO I     DO EDITAL 001/2005

LISTA DEFINITIVA DE APROVADOS COM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NAS QUESTÕES DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E DEMAIS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, PARTE INTEGRANTE DO
REFERIDO EDITAL.
CARGO: MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR


