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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Gerai do Tesouro e Finanças

ANÚNCIO

Através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, ao abrigo do disposto no artigo 86.° e segs. do Decreto-Lei n.° 280/2007, de 7 de agosto, no próximo dia 8 de abril, às 15 horas, no

auditório da Sociedade de Geografia de Lisboa, na Rua das Portas de Santo Antão, n.° 100 , em Lisboa, no âmbito da lll Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa, 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:

Ano de

Construção

Primeira

metade do

século XX

com

intervenções

recentes no

interior

Casa de r/c e 1o andar

com área bruta privativa

de 220 m2. Área total

do lote de terreno com

330 m2

União das

Freguesias de

Montemor-o-

Velho e

Gatões

Largo do Paço e

Rua Dr. Francisco

Luís Coutinho.

Montemor-o-Velho

Ano de

Construção

26-GE-148

26-GE-398

26-GE-399

26-GE-400

Escritório com área

I bruta privativa de 55m2

Escritório com a área

bruta privativa de 98 m2

Escritório com área

bruta privativa de 193

m2

Escritório com a área

bruta privativa de 178

m2

Rua da Alcárcova

de Baixo, n.° 6 -

2.°. Évora.

Rua da Alcárcova

de Baixo, n.° 6 -

2.° Évora

Rua da Alcárcova

de Baixo, n.° 6 -

3.°. Évora

Rua da Alcárcova

de Baixo, n.° 6 -

4.°. Évora

União de

Freguesias de

Évora, (S.

Mamede, Sé,

S. Pedro e

Santo Antão)

Évora

Classe C

Classe B-

Classe B-

Classe B-

Anos 80 Estado Português

21-GE-391

Moradia com cave, r/c e

1.° andar com a área

bruta privativa de 369

m2. Área total do lote

de terreno com 848 m2

Av. Dinis Miranda,

n.° 22. Évora

União das

Freguesias de

Malagueira e

Horta das

Figueiras

Évora n Anos 50 Estado Português 750.000,00 €



Referência

52-HF-441

52-HF-442

52-HF-443

52-HF-444

52-HF-445

52-HF-446

52-HN-129

Identificação

Escritório com área

bruta privativa de 219

m2

Escritório com área

bruta privativa de 97 m2

Escritório com área

bruta privativa de 117

m2

Escritório com área

bruta privativa de 75 m2

Escritório com área

bruta privativa de

117m2

Escritório com área

bruta privativa de 60m2

Duas moradias

geminadas com r/c, 1o

andar e garagem

perfazendo o total de

500m2 de área bruta

privativa . Área total do

lote de terreno com

707m2

Morada

Rua Vasco da

Gama, n.° 22, 1o.

Faro

Rua Vasco da

Gama, n.° 22, 2o

frente. Faro

Rua Vasco da

Gama, n.° 22, 2o

posterior. Faro

Rua Vasco da

Gama, n.° 22, 3o

frente. Faro

Rua Vasco da

Gama, n.° 22, 3o

posterior. Faro

Rua Vasco da

Gama, n.° 22, 4o.

Faro

Rua Julião

Quintinha, n.° 2/4.

Silves

Freguesia

União das

Freguesias de

Faro (Sé e

São Pedro)

Silves

Concelho

Faro

Silves

Certificação

Classe D

Classe D

Classe C

Classe C

Classe D

Classe C

Classe C e Classe D

Ano de

Construção

anos 80

anos 60

Proprietário

Instituto de

Financiamento da

Agricultura e Pescas

I.P.

o
o

o

§
ò

§

Instituto de Gestão

Financeira e

Equipamentos da

Justiça, I.P.

Base de

Licitação

241.000,00 €

Referência

52-JI-319

Identificação

Armazém com área

bruta privativa de

1.687m2. Área total do

lote de terreno com

5.039m2

Morada

Rua Olímpio

Duarte Alves.

Sesmaria.

Freguesia

União de

Freguesias de

Marrazes e

Barosa

Concelho

Leiria

Certificação

Isento

Ano de

Anos 40

Proprietário

Instituto da Vinha e do

Vinho, I.P.

Base de

Licitação

360.000,00 €

LÉJ



Referência

52-LFD-A-39

Identificação

Edifício de r/c, 2

andares, águas

furtadas, com a área

bruta privativa de cerca

de 1.500 m2. Área total

do lote de terreno com

399m2

Morada

Rua da Emenda,

n.° 41-47 e

Travessa

Guilherme

Cossoul, Lisboa

Freguesia

Misericórdia

Concelho

Lisboa

Certificação

Classe D

Ano de

Construção

Traça

Pombalina

com

reconstrução

no início dos

anos 80

Proprietário

Instituto do Emprego

e Formação

Profissional, I.P.

Base de

Licitação

2.900.000,00 €

21-LFB-C-54

Antigas instalações do

Hospital da Marinha.

Edifício com 7 pisos

com a área bruta

privativa de 14.980m2.

Área total do lote de

terreno com 4.533m2

Largo Dr.

Bernardino Antônio

Gomes (Pai) e

Rua do Paraíso n.°

7e9, Lisboa

São Vicente Lisboa Classe C

Século XIX

com

intervenções e

ampliações

dos anos 80

Estado Português 12.032.000,00 €

52-LE-413

D

Casa de r/c, 1°e2°

andares com área bruta

privativa de 140 m2.

Área total do lote de

terreno com 300 m2.

Rua José Carvalho

Araújo, n.°271,

Cascais

União das

freguesias de

Cascais e

Estoril

Cascais
Classe D Final dos anos

60

Centro de Medicina

de Reabilitação da

Região Centro-

Rovisco Pais

363.000,00 €

21-PD-230

(imóvel

parcialmente

arrendado)

Dois edifícios com

utilização independente.

uma casa térrea com

área bruta privativa de

36m2. Área do lote de

terreno com 191m2 e

outra com 3 pisos com

área bruta privativa de

306,08m2. Área total do

lote de terreno com

120m2.

Rua de Goa, n.°

72. Santo André

União das

Freguesias de

Alto

Seixalinho,

Santo André e

Verderena

Barreiro

Art° 99 isento.

Art°344:R/C-Esq.°e1.°

Dt.°, Classe C, R/C-Dt.°,

1.0Esq.°e2.°Dt.0,

Classe D, 2.° Esq.°,

Classe E

Anos 50 Estado Português 135.860,00 €



Referência Identificação Morada Freguesia Concelho Certificação
Ano de

Construção
Proprietário

Base de

Licitação

21-PL-252

Terreno para

construção, com

19.859, 63 m2(Bateria

de Albarquel Ex PM

37/Setúbal)

Praia de Albarquel.

Setúbal

União das

Freguesias de

Setúbal (S.

Julião, N.a Sr.a

da Anunciada

e Santa Maria

da Graça)

Setúbal Estado Português 2.225.000,00 €

(*) Imóvel com processo de certificação em curso

(**) Só admissível pagamento a pronto

DPOSTAS:

1 - Podem ser apresentadas propostas escritas, até às 16 horas do dia útil 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 Pública, 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.° 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 direitos de preferência, ou os seus representantes, devidamente identificados e, no caso de pessoas coletivas, habilitados com poderes bastantes para arrematar.

3 - Terminada a licitação, se o proponente ou proponentes que apresentaram proposta escrita 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 último lugar,

com o valor dos lanços mínimos fixados pela Comissão.

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

1 - O imóvel 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 si ou para pessoa a designar, a qual deve ser identificada no prazo de cinco dias.

2 - No caso do adjudicatário provisório ter apresentado proposta escrita, deverá proceder ao pagamento da diferença entre o valor 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

úteis 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.

MODALIDADES DE PAGAMENTO:

1-0 pagamento do preço da arrematação é efectuado a pronto, ou em prestações, as quais incluem juros à taxa anual de 7% sobre o capital em dívida, com excepção do imóvel sito na Rua José Carvalho Araújo, n.° 271, em Cascais, propriedade do Centro de Medicina de

Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, cujo pagamento é a pronto.

2 - No pagamento a pronto, a quantia remanescente aos 5% 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 .

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-Geral do Tesouro e Finanças.

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



- mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMt<tMMMMMMMttMttM^^

NOTIFICAÇÃO AOS PREFERENTES:

Ficam por este meio 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 direito.

gHBHHHHHHHHHHHHHHMHII outras informações WÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊE

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

2 - Os processos dos imóveis podem ser consultados 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: dgtfpatrimonio@dgtf.pt.

4 - Não é utilizada plataforma electrónica.

Em, 9 de março de 2016

Direção-Geral do Tesouro e Finanças / Direção de Serviços de Gestão Patrimonial, Rua da Alfândega, N.° 5-1.°, Lisboa

Telfs. 218 846 000

O Subdiretor-Geral,

Bernardo Alabaça


