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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 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 20 de Janeiro de 2014 às 11:00 horas. Segundo Leilão:  
dia 27 de Janeiro de 2014 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 sito à: 
Um imóvel comercial, situado na Av. Argentina (antiga Av. Brasil, nº 240), nesta cidade de 
Santa Maria da Vitória/BA, com as seguintes características: edificação em alvenaria, todo 
murado, com 02 portões de ferro, 03 escritórios, todos forrados em PVC e madeira, 02 salas 
de recepção, 01 banheiro social, 02 salões, 02 lavabos, 01 pátio aberto, piso em cerâmica, 
construído nos lotes de nºs 5 e 6, da Quadra “G”, do Loteamento Jardim América”, medindo 
os dois lotes 26,60m de frente e fundo por 26,50m de ambos os lados, perfazendo uma 
área total de 704,90m² e somente 238,85m² construído. Matrícula nº 4.328 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito,  
1º Leilão R$ 904.472,59. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 405.048,72. 
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.



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

Barreiras, 11 de janeiro de 2014 Página 03

Irecê ganha o primeiro curso da área de saúde na Região

Encampada pelo deputado Oziel Oliveira, a luta para a 
implantação do Primeiro Curso da area de saúde na Re-
gião do Cento Norte Baiano teve sua vitória consagrada 
no dia 23 de dezembro de 2013, com a publicação da 
Portaria n• 732 do Ministério da Educação.
O Curso de Enfermagem contará com 100(cem) vagas 
e funcionará na FACULDADE IRECÊ – FAI.
Para os Proprietários da FAI, Jorge Brito e Marcos Car-
valho, “Este é o resultado de um trabalho sério pelo 
crescimento da Região de Irecê, buscando as condições 
de melhorias na área de educação e profissionalização 
que há muitos anos assumimos, mas que foi possível 
com o entendimento do Deputado Oziel Oliveira que 
cobrou do Governo Federal a justiça para nossa Região”.
Para o Deputado Oziel Oliveira, está vitória é de Irecê 
e Região. “É inconcebível que uma Região como a de 
Irecê não seja contemplada com a formação na área de 
saúde. A FAI é uma Instituição Particular mas com uma 
visão do crescimento da Sociedade Regional e mereceu 
nosso apoio nesta visão . Temos consciência que con-
tribuímos para o engrandecimento do Povo da Região.”

Fala Barreiras
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CDL realiza sorteio da campanha “Você, Papai Noel”
Foram sorteados para os consumidores 2 motos, uma caminhonete L200 Triton e um automóvel Classic. 

Uma grande campanha merece destaque! Esse é o sentimento da CDL de Barreiras com relação ao sucesso da 
Campanha de Natal “Você, Papai Noel”. Ontem (10) foi realizado o segundo sorteio de prêmios na sede da entidade 
marcando o fim da promoção natalina. 
Foram sorteados uma caminhonete L200 Triton, um automóvel Classic e duas motocicletas. Além desta premiação 
também foram sorteados, ao longo da promoção, 11 vale-compras de lojas filiadas a entidade. 
“Esta campanha nos surpreendeu. Os lojistas adoraram a proposta e estamos muito satisfeitos com a adesão deles 
nesta edição. Com certeza fechamos o ano de 2013 com resultados muito satisfatórios”, declara Alberto Celestino, 
Presidente da CDL. A promoção iniciou no dia 22 de Novembro de 2013. Ao todo foram 207 empresas participan-
tes e mais de 460 mil cupons distribuídos no comércio. 
Parabenizamos aos ganhadores por escolher as lojas participantes desta promoção para realizar suas compras:
Cleves Tavares da Câmara (motocicleta), Deise Daiana dos Santos Ferreira (motocicleta), Luzilene Gonçalves (car-
ro) e Jackeline Lopes de Santana (picape L200).

CDL FORTE, COMÉRCIO MAIS FORTE.

CDL


