
tIIJN1SltRID DAS fiNANÇAS

Dlfeçõo~Gerol do Tesouro eFinanças

ANÚNCIO
Ao abrigo do disposto no artigo 86.0 e sego do Decreto·Lel n.o 28012007, de 7 de agosto, no próximo dia 28 de junho, às 10 horas, nas 'nslalações dos Serviços de Finanças respe'lvos, terá lI.lgar a

venda, por hasta pública, dos Imóveis, propriedade Estado Português e de Institutos Públicos, localizados no distrito de Bragança, a seguir Indicados, no estado em que atualmente se encontram.
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A i:Ie 8IA di I Da" e hora Local da
~. I~ I MónIda co~ Proprietário Llcltaçlo d. praça ~

dIIJ1r8Ç8

Av. Sá Cameiro.
Apanamenlo T4, n0 85. Ediffclo

21-0B-145 I com ~ a1rea dbruta Monteslnho.3° t I I Classe C I I I 72.000,00 €
pnva Iva e C.. Trá

154m2 enuo s.
Bragança.

I
'Av. Sã Carneiro.

Apanamenlo T4, nO 85 Ediflclo

I com a area bruta '. 0I I I I I I21-0B-396 ." d 154 Monleslnho.4 Classe C 72.000,00 €pnvauva e

m2 c:~:a~~' ~::e~~Ss l I I I I I IServiço de
de Sé. Bragança Anos 80 P;~:~~s Finanças de

. Av. Sã Carneiro. Santa Maria Bragança
Esta~lonamenlo Ediflclo e Melxedo

21-0B-397 I na á4 cabve·tcom Monlesinho,nO ~- I 5~'OO'1rea lU a 21 4'
privallva de 20m2, B~ga::~' 28.Q6·2017

às 10 horas

Av. Sá Carneiro.
Esta~lonamenlo Edifício

21-0B·398 I na :rec:~~:m Monle~inho. n' I II II Isento I I I 5 SOO,OO€
.. d 19 2 21,4 cave.

pnvatlva em. Bragança.

52·0M·109

Moradia com área
bruta privativa de

249 m2. Area tolal
do lole de lerreno

512 m2

Rua Gago
Coullnhoe
Sacadura

Cabral. sln - B.
Vinhals

Vlnhals Vtnhais Classe E Anos 70

Inslilulo de
Gestão

Financeira e
Equipamentos
da Justiça,I.P.

76.500,oo€
Serviço de

Finanças de
Vinhas



PROf.OSTAS:

1 • Podem ser apresentadas proposlas escrilas, até às 16 horas do dia útil anterior ao da praça, as quais devem indicar um valor para an'ematação do imóvel supenor &base de licilação e ser acompanhadas de um cheque, emitido à ordem da Agência de Ge<..Ih da
Tesouraria e da Divida Pública. E.P.E.• tGCP. 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 respetta, que. por sua vez. é encerrado num segundo sobrescrito dirigido ao presIdente da Comissão de alIenação,~HIl

entregues pessoatmente ou enviadas por correio. sob regl.to, para o Serviço de Finanças da realização da hasla pública.

PflAÇAt

1 - A praça reallza·se no local. data e hora acima mencionados e 'nicia·se com a abertura das propostas r8Q)bldas. se e,lsbrem, havendo lugar a Ilcilação a partir da proposta de valor mais elevado. ou. se não existirem, a partir do valor base de I citação anunaalio.

2. Podem intervir na praça os interessados e os evenlualS titulares de diretlos de preferênaa, ou os seus representantes, devidamente Identificados e, no caso de pessoas coletivas. habilitados com poderes bastanles para an'ematar.

3. Terminada a licilação, se o proponente ou proponenles que apresenlaram proposta escrita de valor maIs elevado demonstrarem interesse, reabre·se a licitação entre aqueles. independenlemenle de terem ou não participado na licitação, e o inleressado que licilcU 811'1

utUmo lugar. com o valor dos lanços mlnlmos fixados pela Comissão,

4 - Em segUIda, há lugar eo e,ero'cio de evenluais direitos da preferência e, apresentando·se a prefenr mais do que uma pessoa com igual direito, reabre-se a licitação enue elas.

AOJUOICACAo.

1 • O Imóvel é adjudicado provisoriamente. pela ComIssâo, a quem tIver oferecido o preço mais elevado, ou ao prelerenle que tiver exercido esse direilO. que deverá, de imediato, proceder ao pagamenlo de 5% do valor da adjUdIcação, declarar sa opta pelo pagametml ~
pronto ou em prestações, caso em que deva 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 proVlSónO ter apresentado proposta escrita, deverá proceder ao pagamenlo da diferença entre o valor do cheque que acompanhou a referida proposta e o vator correspondente a 5% do pr~ da adjudicação

f-

3 • O adjudicalário proVIsório deve apresentar os dOOlmentos comprovativos de que se enconlta em situação regularizada perante o Estado em sede de contribuições e impostos, bem como relativamente à sua situação contributiva para com as~
lO dias utttlS a conlar da data da adjUdicação provisória. A não apresenlação destes dOOlmenlos, por motivo Impulável ao adjUdlcalário provisório, implica a nào adjudicação definitiva do imóvel.

MODALIDADES DE I'AGAMI!NTO,

1 • O pagamento do pr~ da an'et'n8tação é efectuado a pronto. ou em prestações, as quais induem juros à ta.a anual de 1% sobre o capital em divida.

2 • No pagamenlo a pronto. a quantia remanescente aos 5% pagos pelo comprador no ato de adjudicação proVlsóna é f1quidada no prazo de 30 dias uteis. contados do dia da notificação da adjudicação definitiva.

3 • No pagamento em prestações a quantia remanescente aos 5%. pagos pelo comprador no alo de adjUdIcação proVIsória, é paga até ao málÍmo de 15 anos. podendo proceder-se ao pagamento antecipado do~ a qualquer altura. _0d0 dóS
dlfenmento

no~de

dlilliGllllS ~

OSDEVIOOS•

• • Imposto Municipal sobre as Transmiss6es Onerosas de Imóveis IIMlI. e Imposto do Selo. a liquidar nos serviços de finanças após a notificação da adjUdicação definitiva a efetuar pela Direçào-Geral do Tesouro e Finanças,

2 - Registo do imóvel a favor do adquirente, nos termos do Código da Registo Predial e Regulamento EmoIumenlar dos Reglstos e NOlariado_

NOTIFICAÇÃO AOS PREFI!RI!fI1l$.

Ficam por este meio notificados 0$ evenluais delentores de direito de preferência que devem comparecer no local, data e hora da praça, fazendo-se acompanhar dos metOS de prova bastantes. caso pretendam exercer o seu direito_

OUTRAS INfORMAÇÕES

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:ooh IIs 12:ooh e das 14:001\ às 16:30h

3· A visita aos Imóveis deve ser solicilada à Direção-Geral do Tesouro e finanças. alravés dolelefone n." 218846000 OU do e-maJ. dglfpatnrnonio@dgtf.pt



4 • Não é utilizada platafonna electr6nica.

Em. 25 de maio de 2017

Dlreçlo-Geral do Tesouro e Finanças 1Dlreçlo de Serviços de Gestlo Patrimonial, RIJa da Alflndega. N.· 5.1.°, Lisboa

Telf. 2111146 000

o Subdirelor-Geral.

ft~~t


