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ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

A Empresa Baiana de Águas e Sa-
neamento (EMBASA) prepara a 2ª 
fase da extensão da rede de abas-
tecimento de água para o povoado 
da Nanica, em Barreiras, no oes-
te da Bahia. A partir do início do 
próximo ano, cerca de 30 imóveis 
receberão água potável canalizada. 
A 1ª fase da extensão, que aconte-
ceu em junho, já vem beneficiando 
cerca de 67 famílias do povoado.

A moradora Naura Valentina dos 
Santos, 66, está ansiosa para a che-
gada da água nesta parte da comu-
nidade. “Preciso ir na casa dos pa-
rentes para pegar água para beber”. 
Nascida na própria Nanica, Jucélia 
Valentina dos Santos, 30, acredita 
que este será um momento históri-
co para os moradores do povoado. 
“Quando essa água chegar vamos 
passar a ter mais qualidade de vida”. 
Hoje, as duas senhoras, suas famí-
lias e vizinhos consomem água sem 
tratamento de um poço próximo.

Operários à serviço da Embasa 
estão em campo para o assentar 
a rede distribuidora de água que 
vai atender mais imóveis no po-
voado. Segundo Marcos Rogério 
Moreira, gerente da Embasa em 

Embasa estende rede
distribuidora até povoado 
da Nanica, em Barreiras

Barreiras, está sendo realizado 
o cadastramento dos moradores 
para que as ligações de água se-
jam implantadas em suas casas. 
“Também será organizada uma 
reunião comunitária para sensi-
bilizar a população para o uso ra-
cional e sem desperdício”, afirma.

Assessoria de Comunicação da 
Embasa

Unidade Regional de Barreiras 
(UNB)
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Eduardo Consentino, Matrícula - JUCESP 616 - Leiloeiro Oficial
Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado 
pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, faz saber que, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar 
do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará 
realizar: Primeiro Leilão: dia 12 de Dezembro de 2012 às 11:30 horas. Segundo Leilão: 
dia 17 de Dezembro de 2012 às 11:30 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 
- conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no 
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: Uma casa 
residencial, situada na Rua Felix Araújo, nº 96, Centro, nesta cidade, construção em adobes 
e alvenarias tipo comum, fachada de 7,00m lineares, com uma porta e duas janelas de frente, 
contendo: uma sala, três quartos, uma cozinha, um banheiro e quintal, com área construída de 
68,60 m² e área total de 185,31 m². Matrícula nº 7.164 no Cartório de Registro Geral de Imóveis 
de Correntina/BA.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 117.304,64.  
Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 59.874,63. A venda será realizada à 
vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do 
imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito 
o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos 
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, 
atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas 
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado , e será vendido no estado em 
que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada 
pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive 
honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma 
do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.

Eduardo Consentino, Matrícula - JUCESP 616 - Leiloeiro Oficial
Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo 
Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, faz saber que, nos termos 
do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema 
de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro 
Leilão: dia 12 de Dezembro de 2012 às 12:00 horas. Segundo Leilão: dia 17 de Dezembro de 
2012 às 12:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre 
- São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no 
leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: Três (03) lotes de terras para construção urbana, 
de números oito (08), nove (9) e dez (10), da quadra 9, situados no loteamento denominado  
“ERMIRO MEDRADO”, no perímetro urbano da cidade de Correntina/BA, com as áreas de 360,00 
m² cada um, formando um total de 1.080,00 m², medindo e limitando-se em conjunto: 36,00 m de 
frente, com a Rua E; 36,00 m de fundos, com os lotes 2, 3, e 4; 30,00 m do lado direito, com o lote 
7; e 30,00 m do lado esquerdo, com o lote 11. Matrícula nº 7.205 no Cartório de Registro Geral de 
Imóveis de Correntina/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 196.282,03. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 109.016,74. A venda será realizada 
à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do 
imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o 
maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados 
até a data do leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição 
do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc.  
O imóvel se encontra ocupado , e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação.  
A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, 
bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da 
competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.

Cadastro para doa-
ção de medula óssea 

acontecerá nesta 
terça-feira em Luís 

Eduardo Magalhães

O transplante de medula 
óssea é a única esperan-
ça de cura para muitos 
portadores de leucemia 
e outras doenças do san-
gue. Em Luís Eduardo 
Magalhães, uma campa-
nha para a doação acon-
tece nesta terça-feira, 
11/12, a partir das 14 
horas no CAPS I Gislai-
ne Gado, localizado na 
Rua São Francisco, nú-
mero 926, no Mimoso II.
Qualquer pessoa entre 
18 e 55 anos com boa 
saúde pode participar. 
Na terça-feira será feito 
um cadastro com da-
dos pessoais e a coleta 
de uma amostra de san-
gue de 5 ml para tes-
tes, feita pelo Hemoba 
de Barreiras. Os testes 
determinam as carac-
terísticas genéticas que 
são necessárias para a 
compatibilidade entre 
o doador e o paciente.

Participe e salve vidas!
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Eduardo Consentino, Matrícula - JUCESP 616 - Leiloeiro Oficial
Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado 
pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, faz saber que, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar 
do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará 
realizar: Primeiro Leilão: dia 12 de Dezembro de 2012 às 11:50 horas. Segundo Leilão: dia 
17 de Dezembro de 2012 às 11:50 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 -  
conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no 
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: Uma casa 
residencial, situada no Loteamento Rio Rico, s/nº, construída na Quadra II, lote nº 20, Bairro 
Rio Rico, na cidade de Correntina/BA, contendo uma varanda, duas salas, quatro quartos, três 
banheiros, uma copa-cozinha, uma garagem e uma despensa, numa área construída de 153,41 
m², cujo terreno mede 360,00 m². Matrícula nº 3.941 no Cartório de Registro Geral de Imóveis 
de Correntina/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 237.103,37. Valor 
de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 80.517,69.  A venda será realizada à vista. 
Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel 
será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o 
maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos 
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, 
atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas 
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado , e será vendido no estado em 
que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada 
pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive 
honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma 
do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.

Eduardo Consentino, Matrícula - JUCESP 616 - Leiloeiro Oficial
Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado 
pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, faz saber que, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar 
do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará 
realizar: Primeiro Leilão: dia 14 de Dezembro de 2012 às 10:00 horas. Segundo Leilão: dia 
18 de Dezembro de 2012 às 10:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 
22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo 
que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: Uma casa residencial com 
um só pavimento, situada na Av. Tancredo Neves, nº 331, Centro, Canarana/BA contendo uma 
área construída de 91,00 m², assentada em uma área de 200,00 m² sendo 10,00m de frente 
e fundo por 20,00m de ambos os lados de área total, contendo 2 salas, 3 quartos, 1 cozinha,  
1 banheiro, 1 área de serviço, 1 área de frente e 1 área de garagem. Matrícula nº 10.425 no 
Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barra do Mendes/BA. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 75.579,24. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 
2º Leilão R$ 51.924,80. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior 
lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na 
data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual 
ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, 
inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão 
por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: 
pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que 
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, 
Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra 
ocupado , e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do 
imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas 
as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente 
reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.

CONVITE   PARA   A 
ÚLTIMA   REUNIÃO   

DO ANO   DE   2012

C O N V I T E

O Presidente do COMDE-
MA convida todos os mem-
bros do Conselho, titulares e/
ou suplentes, a participarem 
da Última Reunião Ordiná-
ria do Ano de 2012, a qual 
ocorrerá no dia 13/12/2012, 
nesta quinta-feira, às 15h, 
na Casa dos Conselhos, a 
fim de debaterem sobre:

1) Aprovação e Assinatura 
da ATA de Nº 017/2012 de 
Reunião Ordinária do dia 
29 de novembro de 2012;

2)    Breve Apresentação 
sobre as ações do COMDE-
MA que foram desenvolvi-
das durante o ano de 2012;

3)    Prestação de Contas das 
despesas que foram e que se-
rão pagas através do Fundo 
Municipal do Meio Ambien-
te - FMMA no ano de 2012;
4)     Formação de Comissão 
para  Análise de Minuta do 
Novo Regimento Interno do 
COMDEMA, elaborado pela 
Empresa Ivete Assessoria e 
Consultoria Prudente LTDA; 
5)  Formação de Comis-
são para  Elaboração do 
Plano de Ações do COM-
DEMA a serem desen-
volvidas no ano de 2013;
4)    O que ocorrer.

Cordialmente, 
João Bosco da Silva Jr

Presidente



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Página 04Barreiras, 08 de dezembro de 2012


