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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 sol do Rio de Janeiro iluminou na 
manhã de ontem um cenário inusita-
do à beira mar, composto por tropas 
do Exército na rua e soldados da Força 
Nacional perfilados na areia da praia, 
numa barreira humana que ia da cal-
çada até a linha d'água. Tal contingen-
te militar, que contou ainda com apoio 
da Polícia Federal, além de agentes lo-
cais, normalmente só é mobilizado em 
ocasiões especiais, como a realização 
de eventos internacionais, com a pre-
sença de chefes de estado, ou a visita 
do Papa. 
Dessa vez, o aparato oficial serviu para 
garantir a realização às pressas de um 
leilão de privatização do petróleo, o 
primeiro do pré-sal. No salão refri-
gerado de um hotel de luxo da Barra, 
enquanto lá fora explodiam bombas 
de gás lacrimogênio e manifestantes 
eram alvejados com balas de borra-
cha, a reserva de Libra, na Bacia San-
tista, foi entregue em poucos minutos 
a um único consórcio concorrente. 
Formado pela Petrobras, duas esta-
tais chinesas, mais a Shell (Inglaterra/
Holanda) e a Total (França), essas últi-
mas pertencentes ao grupo Rotschild/
Rockefeller. A utilização do Exército 
demonstra a determinação do gover-
no na promoção do leilão, afinal rea-
lizado em meio a críticas severas por 
parte de sindicatos de trabalhadores, 
engenheiros e ex-dirigentes da Pe-
trobras e, em meio a ações judiciais e 
um decreto-legislativo que tramita no 

Congresso Nacional, proibindo leilões 
do pré-sa l.
Atualmente, esse é o maior negócio 
envolvendo petróleo no mundo. Li-
bra tem uma área de 1.547 quilôme-
tros quadrados no oceano Atlântico, 
a menos de 180 quilômetros da costa 
brasileira. Representa a maior desco-
berta da Petrobras em 60 anos, uma 
província gigantesca de óleo locali-
zada a cerca de 7 mil quilômetros de 
profundidade e estimada em cerca de 
oito a 12 bilhões de barris, ou US$ 1,5 
trilhão,  quantidade equivalente ao to-
tal de reservas do Brasil hoje, avalia-
das em 15,7 bilhões de barris. Ao dar 
preferência a empresas privadas es-
trangeiras, o governo deixa claro que 
com relação à Petrobras desconhece o 
sentido de empresa estratégica e sím-
bolo da soberania nacional.

“Um leilão às pressas”, por Pedro Simon

A pressa como que essa privatização 
foi efetuada chama a atenção, pois 
não houve diálogo com a sociedade 
e, tampouco, com o Congresso. Uma 
operação que rendeu de imediato R$ 
15 bilhões aos cofres do governo, de-
pósito prévio exigido do consórcio 
vencedor. Esse dinheiro alivia o caixa 
e ajuda no superávit primário de uma 
administração que necessita, desespe-
radamente, de recursos para fechar as 
contas. Desperta a atenção, ainda, a 
oposição declarada do ex-presidente 
e ex-diretor da Petrobras Sérgio Ga-
brielli, que esteve na estatal durante 
nove anos do governo Lula, cujo silên-
cio a respeito do assunto é estrondosa-
mente eloquente.

Jornal do Brasil
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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 21 de Outubro 
de 2013 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 28 de Outubro 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 Uma área 
de terras, situada na Rua 05 (atual Rua Joaquim Ataíde, nº 57), Bairro Centro, nesta 
cidade de Santa Maria da Vitória/BA, medindo 10,00m de frente; 10,00m de fundo; por 
21,00m pelas laterais, limitando-se de um lado com terras da Sra. Floracy de Campos 
Cordeiro e de outro lado com terras da Sra. Valdecy Alves de Oliveira e pelo fundo 
com terrenos do Município. Foi construída uma casa de alvenaria com revestimento de 
piso cerâmico, contendo: Pavimento térreo: 01 varanda, 01 sala de estar, 03 quartos, 
01 cozinha, 01 copa, 01 banheiro. 01 living, tendo de área construída 139,61m² e área 
total de terreno 210,00m². Matrícula nº 2.212 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão  
R$ 258.611,10. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 255.212,52. 
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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