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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

NOTÍCIAS

Barreiras: Secretaria de infraestrutura intensifica a coleta de 
lixo em toda a cidade 

A Secretaria de Infra-Estrutura de 
Barreiras tem intensificado a cole-
ta de lixo toda cidade. No ultimo 
mês as fortes chuvas dificultaram 
os trabalho, e agora estamos apro-
veitando a estiagem para intensi-
ficar a coleta, estão em campo al-
gumas caçambas, pás-mecânicas, 
caminhões coletores e foi estendi-
do o horário de coleta.
“É preciso a colaboração da popu-
lação”; afirma o Secretário Marcus 
Penalber, que ressalta também que 
é preciso que os moradores obser-
vem os horários e dias das coletas 
em suas ruas, para que o lixo seja 
depositado na hora e no local ade-
quado.
Marcus Penalber ainda frisou que 
é determinação da Prefeita Jusma-
ri Oliveira manter a cidade limpa, 
principalmente nas áreas centrais 
e nos bairros periféricos.

Fonte: Dircom Barreiras
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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 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.
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Ascom São Desidério informa: 
Diplomação do prefeito, vice, 

vereadores e suplentes
No dia 19 de dezembro, às 11 horas, aconte-
cerá no auditório do Fórum Antonio Carlos 
Magalhães, em São Desidério, a Solenidade 
de Diplomação do Prefeito Ademilton Bar-
bosa dos Santos, do Vice-prefeito Reginaldo 
César dos Santos, dos Vereadores e Suplentes 
eleitos no pleito de 2012. O processo os tor-
nam aptos para tomar posse dos cargos para 
os quais foram escolhidos e que assumirão em 
1º de janeiro de 2013, data estabelecida pela 
Constituição de 1988.

Policiais civis mantêm serviço 
de custódia de presos em

Barreiras até janeiro
O serviço de custódia dos mais de 100 presos que se 
encontram no Complexo Policial de Barreiras está 
mantido pelos policiais civis até o dia 3 de janeiro de 
2013. A categoria pretendia entregar a tarefa no dia 3 
de dezembro, mas decidiu, em assembléia na manhã 
desta segunda-feira (10), ponderar o pedido do juiz 
criminal Gabriel de Moraes Gomes e manter os tra-
balhos prestados até o início do próximo ano. Repre-
sentantes da comunidade, organizados na Comissão 
de Segurança e Paz de Barreiras, aguardam a visita do 
secretário estadual de Administração Penitenciária e 
Ressocialização, Nestor Duarte, para discutir a cons-
trução de um presídio regional, cujo projeto se arrasta 
há mais de 10 anos.
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