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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

Muquém do São Francisco é aprovado pelo SELO 
UNICEF pela terceira vez consecutiva

Texto: Jayme Modesto
Fotos: Arquivo do prefeito de Muquém

O município de Muquém do São Francisco foi contem-
plado pela terceira vez consecutiva com SELO UNICEF, 
graças ao empenho da administração municipal que não 
tem medido esforços no sentido de oferecer as crianças e 
adolescentes uma qualidade de vida.
Esta outorga é o reconhecimento da juntura de esforços da 
equipe que trabalha junto ao gestor com os governos esta-
dual e federal e com a sociedade civil para a melhoria das 
condições de vida das crianças e adolescentes de Muquém 
do São Francisco.
“Esses prêmios são resultados do trabalho e dedicação de 
uma equipe atuante e comprometida com o futuro do mu-
nicípio”, ressaltou o prefeito de Muquém, José NicolauTei-
xeira Leite.
O Selo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia)- Município Aprovado é um reconhecimento interna-
cional que o município pode conquistar pelo resultado dos 
seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças 
e adolescentes. A partir de um diagnóstico e de dados le-
vantados pelo UNICEF, os municípios que se inscrevem 
passam a conhecer melhor sua realidade e as políticas vol-
tadas para infância e adolescência. Com dados concretos e 

participação popular, o município tem condições de rever 
suas políticas e repensar estratégias de forma a alcançar os 
objetivos buscados, que estão relacionados aos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio.
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Para o UNICEF, uma das tarefas mais im-
portantes da humanidade deve ser a de 
assegurar às crianças e adolescentes um 
espaço de cidadania. Esse espaço passa 
necessariamente pela elaboração e exe-
cução de políticas públicas que garantam 
o pleno desenvolvimento – físico mental 
e emocional – de crianças e adolescentes, 
processo que deve ser iniciado no mu-
nicípio onde a criança vive. Uma forma 
encontrada pelo UNICEF de estimular 
os municípios a assumirem essa missão 
e ao mesmo tempo contribuir para que 
ele possa concretizá-la é a iniciativa Selo 
UNICEF – Município Aprovado.
Para executar as atividades pré-requisitos 
do selo, há três eixos temáticos: Esporte, 
cidadania e educação para a convivência 
com o semiárido e cultura e identidade. 
A equipe responsável pelos citados eixos 
desenvolveram projetos ao longo dos 
quatro anos (2009 a 2012), atendendo a 
metodologia da entidade que representa 
as nações unidas, cujo principal objetivo 
é mobilizar as pessoas para a melhoria da 
qualidade de vida. O gestor e a comuni-
dade são provocados a observar, acom-
panhar e transformar a realidade em que 
vivem meninos e meninas. Assim, os 
municípios que conseguem avançar em 
um ciclo de quatro anos conquistam o 
reconhecimento internacional, como é o 
caso de Muquém do São Francisco, que é 
tri-campeã nesta conquista.
Os objetivos do selo são: acabar com a 
fome e a miséria; educação básica de 
qualidade para todos; igualdade entre 
sexo e valorização da mulher; reduzir a 
mortalidade infantil; melhorar a saúde 
da gestante; combater a AIDS, a malá-
ria e outras doenças; qualidade de vida e 
respeito ao meio ambiente e todo mundo 
trabalhando pelo desenvolvimento.
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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 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.

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.

Coco Assessoria pro-
moveu encontro técni-
co sobre encerramento 
de mandato e transição 

de governo 

Com vistas à proximidade 
da posse e transição de car-
go para os novos gestores e 
consequente período de en-
cerramento de mandato, a 
Coco Assessoria Contábil, 
que é um referencial em ad-
ministração pública, realizou 
nos dias 7 e 8 de dezembro 
encontro técnico sobre en-
cerramento de mandato e 
transição de governo dos 
municípios da região oeste da 
Bahia. Público alvo: prefeitos, 
vereadores, controladores in-
ternos, contadores e assesso-
res dos municípios.

O objetivo do encontro foi 
tratar dos aspectos legais e 
operacionais do processo de 
transmissão dos governos lo-
cais da região oeste, enfocan-
do, também, os cuidados que 
deverão ser tomados pelos 
representantes locais, para 
atendimento aos dispositivos 
de encerramento de mandato 
disposto na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

No encontro foram repas-
sadas informações sobre os 
aspectos gerais da transmis-
são de governo; Apuração da 
disponibilidade de caixa (art. 
42LRF) e limites legais e ad-
ministração dos gasots com 
pessoal; Aspectos operacio-
nais da Resolução 1311/12 
(Transição de Governo); Pa-
pel da equipe de transição e 
discussão e análise dos rela-
tórios.
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