
GAZETA DO OESTE
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 anexos dos 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.
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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 Mortgages Companhia Hipotecária, 
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 04 de 
Novembro de 2013 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 11 de Novembro de 2013 
às 11:00 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: 1) Imóvel sito à 
Parte do lote nº 14, da quadra N, sito à Rua Antonio Filho, nº 816, medindo 4,80m de 
frente e fundo por 30,00m de comprimento, perfazendo uma área total de 144,00m², 
do LOTEAMENTO JARDIM OURO BRANCO, nesta cidade de Barreiras/BA.  
Foi construído um prédio residencial com dois pavimentos perfazendo uma área total 
construída de 155,00m². Matrícula nº 19.109 do 1º Ofício do Registro de Imóveis de 
Barreiras/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 249.382,78. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 246.452,24. 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. Caso tenha alguma construção 
no terreno a averbação e regularização na matricula do imóvel será por conta do 
Arrematante.  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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Deputada comemora nomeação de juízes 
para comarcas do oeste 

A deputada Kelly Magalhães (PCdoB) comemorou a publicação, 
através de decreto, dos juízes substitutos designados para comar-
cas do interior da Bahia na última semana. A divulgação feita 
pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) contempla 
municípios do oeste com 16 magistrados que responderão por 
comarcas em 15 cidades da região.
Foram designados juízes para Riachão das Neves, Santana, São 
Desidério, Serra Dourada, Santa Rita de Cássia, Correntina, For-
mosa do Rio Preto, Carinhanha, Barra, Wanderley, Coribe, Bom 
Jesus da Lapa, Paratinga, Cocos e Santa Maria da Vitória.
Kelly parabenizou a presidente da Subsecção de Barreiras da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB/Barreiras), Cristiana Matos 
Américo, por esta conquista, destacando sua luta por mais juízes 
para a região e pelo fim da morosidade do poder judiciário.
A parlamentar lembra que em agosto deste ano, a OAB/Barreiras 
realizou um ato cívico no município com o objetivo de chamar 
a atenção da sociedade e dos poderes públicos para a situação 
caótica do judiciário no oeste do Estado.
Em diversas oportunidades, a deputada utilizou a tribuna da As-
sembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) para reforçar esta luta e 
cobrar mais atenção do Tribunal de Justiça aos municípios oes-
tinos.

A Prefeitura Municipal entrega nesta quarta-feira, 
30, às 15 horas uma viatura, modelo frontier cabi-
ne dupla para a Polícia Militar que atua nas Roda 
Velhas I, II e III . A entrega simbólica acontece-
rá na subprefeitura que está situada em Roda Velha 
de Cima. Participarão do evento, autoridades po-
lítica, o comando da PM e comunidade em geral.
A nova viatura foi adquirida pelo município com re-
cursos próprios e ajudará nos serviços de segurança 
pública do distrito. O distrito que conta com uma 
população de mais de dez mil habitantes, já con-
ta com um posto da PM, em parceria com a Cipe/
Cerrado, e uma viatura, além da que será entregue.

Viatura policial será entregue para o 
distrito de Roda Velha

ASCOM ASCOM
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