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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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O presidente da Associação dos 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
- AIBA, Júlio Busato, o presiden-
te da Associação dos Produtores 
da Rodovia Rio Grande – APRG, 
Clóvis Ceolin e demais produtores 
apresentou na quinta-feira, 10 o 
projeto de pavimentação asfáltica 
da Rodovia Rio Grande ao prefei-
to Demir Barbosa e ao secretário 
de Meio Ambiente e Turismo, De-
mósthenes Júnior. 
A reunião teve também como fina-
lidade propor ao prefeito a forma-
lização de Parceria Público Privada 
– PPP entre produtores, prefeitura 
e governo do estado. “Estou dis-
posto a colocar a mão na massa, o 
município vem investindo maciça-
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mente através das ppp’s em recupe-
ração de malha viária das estradas 
vicinais, tais como, Rodovia da 
Soja, São Sebastião e Linha Verde, 
portanto o município será parcei-
ro na execução desta importante e 
pioneira obra”, assegurou o prefeito.
O presidente da APGR, Clóvis Ce-
olin parabenizou a prefeitura pelos 
grandes investimentos que vem 
realizando nas estradas vicinais do 
distrito de Roda Velha. “Queremos 
firmar esta parceria por que todos 
só temos a ganhar com esta obra, 
nós produtores e governos, uma 
vez que as estradas em boas con-
dições de trafegabilidade facilita 
o transporte do que produzimos”, 
frisou.
A Rodovia Rio Grande compreen-
de um trecho entre a BR – 020 e a 

Fazenda Xingú Agri, e conta com 
35 km de extensão. A obra bene-
ficiará diretamente os empreendi-
mentos Xingú Agri, Fazenda Tri-
flora, Grato Agropecuária, Sikué 
e Agropecuária Ceolin que juntos 
somam cem mil hectares de ter-
ras produtivas de soja e algodão, 
portanto viabilizará o escoamento 
da produção agrícola e melhora a 
logística. “Esta obra é necessária, 
uma vez que por esta rodovia cir-
culam mais de 500 carretas ao dia”, 
declarou o presidente da AIBA,   
Júlio Busato. 
Sobre a parceria, a AIBA ficou 
responsável pela formulação do 
convênio, sendo que previamente, 
em acordo dos participantes, os 
produtores e prefeitura serão res-
ponsáveis por 25% dos recursos 
financeiros para a pavimentação 
asfáltica da Rodovia Rio Grande. E 
os outros 50% ficará por conta do 
governo do estado.
Ao final da reunião ficou decidido 
que será marcada uma audiência 
entre as duas associações envolvi-
das, o líder do executivo e produ-
tores beneficiados para este mês, 
momento em que irão propor ao 
vice-governador e secretário esta-
dual de Infraestrutura, Otto Alen-
car a contrapartida e participação 
do estado na execução desta obra.

Associação de Produtores do Rio Grande propõe parceria ao governo municipal de 
São Desidério para obra de asfaltamento
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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 21 de Outubro 
de 2013 às 11:30 horas. Segundo Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 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: 1) Imóvel sito Uma casa residencial, 
localizada na Rua Dois de Julho, nº 136, nesta cidade de Coribe/BA, contendo: 01 sala,  
03 quartos, 01 cozinha, 01 despensa, 03 banheiros completos, garagem, 01 área de 
serviço, 05 portas, 05 janelas, todas de madeira, coberta de telha cerâmica, piso todo 
recoberto com cerâmica, área toda murada com grade na frente, com 291,06m² de 
área construída e 360,00m² de terreno. Matrícula nº 5.116 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Coribe/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão  
R$ 389.720,38.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 386.166,61. 
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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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 21 de Outubro 
de 2013 às 11:30 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Outubro de 2013 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: 1) Imóvel sito Uma casa, contendo: 01 sala, 
03 quartos, 01 varanda, cozinha, área de serviço, 01 banheiro, construída de alvenaria, 
coberta de telha cerâmica, com 98,50m² de área construída e 694,00m² de terreno, 
situada na Rua Arco Iris, nº 03, casa 03, Lote 03, quadra B, em Colônia do Formoso, 
município de Coribe/BA. Matrícula nº 396 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Coribe/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 206.971.27. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 197.338,20. 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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