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ANÚNCIO
Ao abrigo do disposto no artigo 86.0 e sego do Decreto-Lei n.o 280/2007, de 7 de agosto, no próximo dia 6 de outubro, às 18:30 horas, nas Instalações da FIL - Feira Internacional
de Lisboa, Rua do Bojador no Parque das Nações, em Lisboa, através da Direção-Gerai do Tesouro e Finanças, terá lugar a venda, por hasta pública, dos Imóveis, propriedade

Estado Português e de Institutos Públicos, a seguir indicados, no estado em que atualmente se encontram.

certIficaçio I "_-:~:'::lI._ I Proprietário

Loja de rlc e Rua
cave, com a Combalentes

21-AQ-54
área bruta ~ Grand: ISão João da ISão João I I I EstadoI privativa de de Classe C Anos 80 I 234.000,00 €

2BO m2 e bruta
u~~:. n. Madeira da Madeira Português

dependente de São João da
120m2 Madeira

aefertncla I 'ldentJflcaçlo I
Rua José
Gabriel

Apartamento T3, B r o
á b t aeear, n.

com a rea ru a 122 R
21-CC-492 I privativa de d~s ua IBraga (São I Braga I Classe C I Anos 90 I Estado I 65.200,00 €

112,52 e Sapatelos, Vitor) Português

garagem na N.os 17,19 e
subcave 21, 2.0 dto.

Braga

21-FO-29

Moradia de rlc e
10 andar, com

área bruta
privativa de 55
m2. Área total

do lote de
terreno 260 m2

Bairro de S.
Jorge, Lote
11. Penela

União das
Freguesias

de S. Miguel,
Santa

Eufémia e
Rabaçal

Penela Classe O Anos BO/90
Estado

Português
45.000.00 €



Referincla I IdentlflUÇio Morada _ I Freguesia IConcelho ICertJflceçlo I C~~~~o I Proprietário ~
............. I ~ li f

Escritório com Rua da
I

26-GE-148 I área bruta Alcárcova de I I Iprivativa de 55 Baixo n.06, Classe C

m2 2.°. Évora

Escritório com a Rua da

26-GE·398 I área bruta Alcárcova de União de
privativa de 98 Baixo n.06, Classe B- \lIl

m2 2.°. Évora
Freguesias Meados do o

de Évora, (S. Seco XIX, Estado
o. I Ir

Évora o ~

Escritório com Rua da Mamede, Sé, remodelado nos Português oo

área bruta Alcárcova de S. Pedro e anos 80 oi
26-GE-399 I

,...
privativa de 193 Baixo n.06, Santo Antão) Classe B- v

m2 3.°. Évora

Escritório com a Rua da

26-GE-400 I área bruta Alcárcova de I I I Classe B-
privativa de 178 Baixo n.06,

m2 4.°. Évora

Bairro
General I I I - r;. ;'

União das
~

Apartamento T4
Humberto

Freguesias
Instituto de

52-GE-449 I com área bruta
Delgado-

de
Gestão

privativa de
Rua

Malagueira e
Évora Classe E Anos 70180 Financeira e I 89.000,00 €

110,18 m2
Alexandre

Horta das
Equipamentos

Rosado n.o
Figueiras

da Justiça, I.P.
40-2.° esq.

Évora



Referincfa I ldentlflcaçio •Morada Freguesia Concelho Certlficaçio co:~ I ProprIetjrto

Moradia
unifamiliar de rlc União das
e 1.° andar, com

Rua Cardeal
Freguesias

21-HH-155 I a área bruta Neto, nO 21. de Lagos

I Lagos I Classe E IAnterior a 1960I Estado I 114.000,00 €
privativa de 137 (São Português
m2. Área total

Lagos
Sebastião e

do lote de Santa Maria)
terreno 124 m2.

Apartamento T2 Av.a José da
Instituto de

com Costa Mealha
Gestão

52-HI-208 I estacionamento e Rua Rainha Loulé (São
Loulé Classe C Anos 70 Financeira e I 81.400,00 €

área bruta D. Leonor, Clemente)
Equipamentosprivativa de sln - 3° dto.
da Justiça, I.P.93,10m2 Loulé.

-
Moradia

geminada com
rlc, 1° andar e

Instituto degaragem. com a
Rua Julião Gestãoárea bruta Quintinha, n.o Silves Silves Classe C e Anos 60 Financeira e I 241.000.00 €52-HN-129 I privativa de 500
214. Silves Classe D Equipamentosm2. Área total

da Justiça, I.P.
do lote de

terreno com
707m2

r



Referência ldentlflcaçlo 'orada Concelho I CeFtlflcaljio
Ano de

Construção
Proprietário ~d.

Ucltação

r

Apartamento T2 R. Leite de
com a área bruta Vasconcelos,

privativa de 16,1° esq.
72,9m2 Lisboa

Edifício de
habitação, com
cinco pisos e

logradouro, comI Rua Paio
a área bruta Peres Correia

privativa de 400 n.o 29. Lisboa
m2. Área total

do lote de
terreno 130 m2

21-LFA-D-111

21-LFA-H-12
(parcialmente
arrendado 

R/C)

*

21-LFE-E-119

21-LFE-J-70

Apartamento T3,
com área bruta

privativa de
132,7 m2 e

estacionamento
em cave com

12.5 m2

Apartamento T1.
com área bruta
privativa de 58

m2

Alameda das
Linhas de

Torres, 254 ,
4.° dto.
Lisboa.

Rua Prof.
Lima Basto
n.081,1.0
dto. Lisboa

São Vicente

Penha de
França

Lumiar

São
Domingos de

Benfica

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Classe E

K

Classe D

Classe O

Anos 60

Anos 40

Anos 70

Anos 70

Estado
Português

Estado
Português e
Centro de

Medicina de
Reabilitação da
Região Centro 

Rovisco Pais

Estado
Português

Estado
Português

89.900,00 €

350.000,00 €

202.200,00 €

118.500,00 €
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Referência I Identificação I Morada Fregue.1a Concelho Certificação Ano de Proprietário ~de
C~trução Ucltação

!

Rua
Apartamento T2 Conselheiro

21-LFG-A-237 I co.m ~rea bruta Martins I Belém I Lisboa I Classe C I Anos 80 I Estado I 110.000,00 €pnvatlva de 75 Carvalho n.o Português
m2 5.3° dto.

Lisboa

Largo de

Edificio de
Santo

escritãrios, com
Antãnio da

26-LFB-L-37 1 3 piso.s e sótão,
Sé n.o 1, e I

t I I Mais de 100 I EstadoTravessa de Sé Lisboa Classe E I 5.128.000,00 €com area bruta
Sanlo anos Português

privativa de
António da

3019 m2 Sé, n.o 21.
Lisboa

Referência J ldentlficaçlo . Morada F.regu••la . Concefho Certificação Ano de Proprietário Base de
Conatruçio Ucttaçio

Antiga casa de União das
cantoneiras com Freguesias

área bruta
Aldeia -São

de Santiago

21-PI-10 I privativa de Bartolomeu do Cacém, ISantiago I Classe F IAnterior a 1951 1 Estado I 42.600,00 €78,37m2. Área
da Serra

Sanla Cruz e do Cacém Português
lolal do lote de São

terreno Bartolomeu
208,69m2 da Serra



Rer.finei.

52-UC-272

ldentlflcaçio

Apartamento T3,
com a área bruta
privativa de 112

m2

Morad

Caminho D.
João, n.OSe
8, BlocoA2
Corpo Norte-

Sul,2.o,
Funchal

Freguaia

Imaculado
Coração de

Maria

Concelho

Funchal

Certlflcaçio

Classe O

Ano de
Construçio

Anos 80

proprtetárto

Instituto de
Gestão

Financeíra e
Equipamentos
da Justiça, I.?

Base de
LlaItação

102.000,00 €

t

• só admlssrwl pagamento a pronto.
- Cenlficação Energéllca em curso.

PROPOStAS:

1 • Podem ser apresentadas propostas escritas. até às 16 horas do dia ulil anterior ao da praça, as quais devem indicar um valor para arrematação do imóvel superior à base de licitação e ser acompanhadas de um
cheque, emitido à ordem da Agência de Gestão da Tesouraria e da Divida Publica, E.P.E. -IGCP. E.P.E.• de montante correspondente a 5% do valor da proposta.

2 • As propostas devem ser apresentadas em sobrescrito fechado, Identificando-se no exterior do mesmo o proponente e o imóvel a que respeita. que, por sua vez, é encerrado num segundo sobrescrito dirigido ao
presidente da Comissão de alienação, podendo ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio, sob registo, para a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Rua da Alfândega, N.o 5 - 1.°, 1149-008 Lisboa.

PRAÇA:

1 • A praça realiza-se no local, data e hora acima mencionados e Inicia-se com a abertura das propostas recebidas, se existirem. havendo lugar a licitação a partir da proposta de valor mais elevado, ou, se não
existirem, a partir do valor base de licitação anunciado.

2 • Podem intervir na praça os interessados e os eventuais titulares de dlrellos de preferência, ou os seus representanles, devidamente identificados e, no caso de pessoas coletivas, habllilados com poderes
bastantes para arrematar.

3 • Terminada a licitação, se o proponente ou proponentes que apresentaram proposta escrila de valor mais elevado demonstrarem interesse, reabre-se a licitação entre aqueles, independentemente de terem ou não
participado na licitação, e o interessado que licitou em ultimo lugar, com o valor dos lanços mlnimos fixados pela Comissão.

4 • Em seguida, há lugar ao exerclclo de eventuais direitos de preferência e, apresentando-se a preferir mais do que uma pessoa com igual direito, reabre-se a licitação entre elas.

~u~ICAçAo:

1 • O imóvet é adjudicado provisoriamente, pela Comissão, a quem tiver oferecido o preço mais elevado, ou ao preferente que tiver exercido esse direito, que deverá, de imediato, proceder ao pagamento de 5% do
valor da adjudicação, declarar se opta pelo pagamento a pronto ou em prestações, caso em que deve indicar o respetivo plano de pagamentos. bem como se pretende que o Imóvel seja para 51 ou para pessoa a
deslllnar. a Qual deve ser identificada no Drazo de cinco dias.

2 • No caso do adjudicatário provisório ter apresentado proposta escrita, deverá proceder ao pagamento da diferença entre o varor do cheque que acompanhou a referida proposta e o valor correspondente a 5% do
preço da adjudicação.

3 • O adjudicatário provisório deve apresentar os documentos comprovativos de que se encontra em situação regularizada perante o Estado em sede de contribuições e impostos, bem como relativamente à sua
situação contributiva para com a segurança social. no prazo de 10 dias uteis a contar da data da adjudicação provisória. A não apresentação destes documentos, por motivo imputável ao adjudicatário provisório,
Implica a não adjudicação definitiva do Imóvel.



MODAWDABES DE PAGAMENTO:

1 - O pagamento do preço da arrematação é efectuado a pronto, ou em prestações, as quais Incluem turos à taxa anual de 7% sobre o capital em divida, com excepção do imóvel sito na Rua Pala Peres Correia, n.·
29, em Lisboa. propriedade do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovlsco Pais e do Estado Português, cujo pagamento é a pronto.

2 - No pagamenlo a pronto. a quanlla remanescenle aos 5'h. pagos pelo comprador no ato de adjudicação provisória é liquidada no prazo de 30 dias úteis. contados do dia da notificação da adjudicação definitiva.

3 - No pagamento em prestações a quantia remanescente aos 5%. pagos pelo comprador no ato de adjudicação provisória, é paga até ao máximo de 15 anos, podendo proceder-se ao pagamento antecipado do
preçO a qualquer altura. acrescido dos juros devidos pelo diferimento.

IMPOSTOS E EMOl!.UMENTOS DEVIDOS:

1 -Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), e Imposto do Selo, a liquidar nos serviçOS de finanças, após a notificação da adjudicação definitiva a efetuar pela Direção-Gerat do Tesouro e
Finanças.

2 - Registo do imóvel a ravor do adquirente, nos termos do Código de Registo Predial e Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado.

NOnRCAçAo AOS PREPERENTES:

Ficam por este melo notificados os eventuais detentores de direito de preferência que devem comparecer no local, data e hora da praça, fazendo-se acompanhar dos meios de prova bastantes. caso pretendam
exercer o seu dlreilo.

OUTRAS INFORMAÇOES

1 • A Direção-Geral do Tesouro e Finanças reserva-se o dirello de retirar de praça algum(s) dos Imóveis indicados.

2 - Os processos dos imóveis podem ser consullados na sede da Direção-Geral do Tesouro e Finanças das 10:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:30h.

3 - A visita aos imóveis deve ser solicitada à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, através do telefone n.· 218 846 000 ou do e-mail: dgtfpatrimonío@dglf.pt.

4 - Não é ulilizada plataforma electrónlca.

Em. 6 de setembro de 2016

Dlreção-Geral do Tesouro e Finanças I Direção de Serviços de Gestão Patrimonial, Rua da Alfêndega. N,· 5 -1,-, Usboa

Telt. 218 846 000

o Subdirelor-Geral,

~
Bernardo Alabaça


