
NEGOCIAÇÃO PARTICULAR 

INSOLVÊNCIA 
Maria Luísa Neto de Viveiros Pereira Franco  

Proc. Insolvência nº 2694/16.6T8PDL 

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores - Ponta Delgada - Inst. Local - Secção Cível - Juiz 2 

INICIO: 12/01/2022 às 18:00 horas 

FIM: 11/02/2022 às 18:00 horas 

VISITAS: Acesso Público ao Local 

LOCAL: Lugar de Capelas, Maranhão - Ponta Delgada 

 

 

Rua José Luís de Andrade, nº 63, 3º Andar, Sala 304 

4780-487 Santo Tirso 

Tlm: 915 938 900 / 914 552 152 / Tlf: 252 081 786 

                             www.exclusivagora.com / geral@exclusivagora.com 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Exclusivaagora 

1/6 DE UM PRÉDIO MISTO C/ ÁREA TOTAL DE 144.520 M2 

COMPOSTO POR 21 PARCELAS DE TERRENO, CASA E QUINTAL 

mailto:geral@exclusivagora.com


CONDIÇÕES GERAIS 
 

A venda é realizada por Negociação Particular, nos termos do artigo 833.º do C.P.C., pela EXCLUSIVAGORA – Lei-
loeira, segundo as seguintes condições gerais: 

 

1.1 - Compete à  Leiloeirà gàràntir o regulàr desenvolvimento dà vendà, designàdàmente àtràve s do cumprimento do disposto nàs pre-
sentes CONDIÇÕES GERAIS, que fàzem pàrte integrànte do dossier de vendà; 

 

1.2 - Os interessàdos deverà o estàr devidàmente registàdos àntes de efetuàr quàlquer licitàçà o;  

 

1.3 - Neste registo pre vio deverà o constàr todos os elementos de identificàçà o necessà rios à  emissà o dà Faturação e/ou elàboràçà o do 
Contrato Promessa de Compra e Venda, se for càso disso, como sejàm nome, moràdà, nu mero de CC / BI e nu mero de identificàçà o 
fiscàl; 

 

1.4 - Ao proceder ào registo, o interessàdo està  à declàràr de formà expressà que conhece e àceità às presentes condiço es; 

 

1.5 - Ao propor, o interessàdo àssume todàs às obrigàço es e responsàbilidàdes decorrentes de tàl àto, nomeàdàmente de àdquirir o  
bem pelo vàlor que ofereceu, em conformidàde com o estàbelecido nà lei e nestàs condiço es de vendà; 

 

1.6 - Aceitàm-se propostàs pàrà à àquisiçà o dos bens ànunciàdos, ficàndo às mesmàs sujeitàs à  àceitàçà o pelo Administràdor dà Insol-
ve ncià e/ou Comissà o de Credores/Credor Hipotecà rio;  

1.7 - As propostàs em envelope fechàdo, com indicàçà o do processo de insolve ncià, devendo nelàs constàr o nome, moràdà, emàil, tele-
fone e fàx, fotoco pià do BI/CC e NIF do proponente e/ou seu legàl representànte, deverà o ser endereçàdàs, pàrà o escrito rio do Admi-
nistrador Judicial, Dr. Edgar Bernardo, sito na Alameda D. Pedro V, nº 79, S/L, Sala E, 4400-115 Vila Nova de Gaia; 

 

1.8 – Apo s o fim do perí odo estàbelecido pàrà à reàlizàçà o dà negociàçà o, num pràzo mà ximo de 10 diàs, os interessàdos serà o infor-
màdos dà propostà màis àltà; 

 

1.9 - Expressàmente se informà que os bens serà o vendidos livres de o nus ou encàrgos com às càràcterí sticàs e no estàdo fí sico e jurí -
dico em que àtuàlmente se encontràm, que foràm previàmente trànsmitidos e/ou foràm conhecidos pelos interessàdos, nà o se àceitàn-
do quàisquer futuràs reclàmàço es ou pedidos de ànulàçà o, sejà à que tí tulo for; 

 

1.10 - O incumprimento dàs condiço es geràis, à fàltà de pàgàmento, o nà o levàntàmento dos bens ou desiste ncià, poderà  ter às seguin-
tes implicàço es: 

à) A vendà ser consideràdà sem efeito; 

b) A perdà à fàvor dà Màssà Insolvente do vàlor pàgo à tí tulo de sinàl; 

c) Nà o poder concorrer à novà vendà; 

d) Responder criminàl e/ou civilmente pelos dànos ou prejuí zos càusàdos; 

 

1.11 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, enquànto estàbelecimento de leilà o, reservà-se àos seguintes direitos: 

à) Nà o àdjudicàr, no càso dos vàlores obtidos serem consideràdos insuficientes; 

b) Exigir, càso àche necessà rio, que os pàgàmentos sejàm feitos em cheque visàdo ou numerà rio;  

c) Consideràr nulàs às vendàs nà o sinàlizàdàs; 

d) Càncelàr ou suspender às vendàs, quàndo estàs ocorràm de formà irregulàr;  

 

1.12 - Serviços prestàdos pelà EXCLUSIVAGORA – Leiloeira: 

à) 5%, no càso dos BENS IMO VEIS, àcrescido IVA à  tàxà legàl; 

b) 10%, no càso dos BENS MO VEIS, àcrescido IVA à  tàxà legàl; 

c) 10%, no càso dos DIREITOS, àcrescido IVA à  tàxà legàl. 

 



 

2 – BENS IMÓVEIS 

2.1 - O proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidàde com direito de opçà o, prefere ncià ou 
de remiçà o) pàgàrà , com à àdjudicàçà o e àssinàturà do Contràto Promessà de Comprà e Vendà, se for càso disso, 20% do vàlor propos-
to, à tí tulo de sinàl e princí pio de pàgàmento, àtràve s de cheque bàncà rio ou visàdo emitido à  ordem dà Màssà Insolvente;  

2.2 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà , no àto dà àdjudicàçà o, umà remuneràçà o càlculàdà 
sobre o vàlor dà vendà dos bens, no montànte correspondente à 5% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e  dà res-
ponsàbilidàde do compràdor (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidàde com direito de opçà o, prefe-
re ncià ou de remiçà o); 

2.3 - O remànescente do preço serà  pàgo pelo proponente àtràve s de cheque bàncà rio ou visàdo emitido à  ordem dà Màssà Insolvente, 
nà dàtà dà escriturà de comprà e vendà, à celebràr no pràzo mà ximo de 30 diàs, à contàr dà dàtà dà àdjudicàçà o;  

2.4 – O Administràdor de Insolve ncià reservà-se no direito de àgendàr dià, horà e locàl pàrà à reàlizàçà o dà escriturà, comunicàndo, 
pàrà o efeito, ào compràdor com àntecede ncià nuncà inferior à 10 diàs; 

2.5 - Se por motivos àlheios à  Leiloeirà, à escriturà de comprà e vendà nà o for celebràdà – por decisà o do Administràdor dà Insolve ncià 
ou por decisà o judiciàl, nomeàdàmente em càso de irregulàridàde ou outro ví cio que sejà impeditivo ou torne invà lidà ou ineficàz à 
vendà – quàisquer quàntiàs pàgàs pelo àrremàtànte ser-lhe-à o devolvidàs em singelo. 

 

3 - BENS MÓVEIS 

3.1 - O compràdor pàgàrà  com à àdjudicàçà o à totàlidàde do vàlor proposto por meio de cheque bàncà rio ou visàdo ou trànsfere ncià à  
ordem de Màssà Insolvente; 

3.2 - O pàgàmento do IVA, càlculàdo pelo vàlor proposto, serà  reàlizàdo pelo compràdor por meio de cheque sem dàtà à  ordem do IGCP 
E.P.E.; 

3.3 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà , àpo s o efetivo pàgàmento do respetivo preço, umà 
remuneràçà o càlculàdà sobre o vàlor dà àdjudicàçà o dos bens, no montànte correspondente à 10% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em 
vigor), cujo pàgàmento e  dà responsàbilidàde do compràdor; 

3.4 - Apo s boà cobrànçà do preço, o compràdor àssume à posse dos bens, ficàndo responsà vel pelo seu levàntàmento no pràzo de 30 
diàs. 

 

4 - DIREITOS (Quinhões hereditários/Quotas sociais/E outros) 

4.1 - Com à àceitàçà o de quàlquer propostà, o proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidà-
de com direito de opçà o, prefere ncià ou de remiçà o), terà  que pàgàr 20% do preço proposto, à tí tulo de sinàl, e princí pio de pàgàmento 
àtràve s de cheque bàncà rio ou visàdo ou trànsfere ncià bàncà rià à  ordem dà Màssà Insolvente; 

4.2 - O remànescente do preço serà  pàgo no àto dà escriturà, por meio de cheque bàncà rio ou visàdo à  ordem dà Màssà Insolvente; 

4.3 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà , no àto dà àdjudicàçà o, umà remuneràçà o càlculàdà 
sobre o vàlor dà vendà do estàbelecimento comerciàl, no montànte correspondente à 10% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em vigor), 
cujo pàgàmento e  dà responsàbilidàde do compràdor. 

 

5 – LEI E FORO APLICÁVEL  

 

5.1. A vendà e  efetuàdà nos termos do disposto no àrtigo n.º 833.º do Co digo do Processo Civil; 

5.2 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira està  devidàmente àcreditàdà pelo DL n.º 155/2015 de 10 de àgosto, sendo portàdorà do seguro 
de responsàbilidàde civil àdequàdo; 

5.3 - Nos termos do disposto no àrtigo 825.º n.º 1 c) do Co digo do Processo Civil, à fàltà de depo sito do preço pode levàr ào àrresto em 
bens suficientes pàrà gàràntir o vàlor em fàltà, àcrescido dàs custàs e despesàs, sem prejuí zo de Procedimento Criminal e sendo 
àquele, simultàneàmente, executàdo no pro prio processo pàrà pàgàmento dàquele vàlor e àcre scimos. 

5.4 - Pàrà todàs às questo es nà o regulàdàs expressàmente nàs presentes Condiço es Geràis de vendà, àplicàr-se-à  à Lei Portuguesà. 



 1/6 DE UM PRÉDIO MISTO C/ ÁREA TOTAL DE 144.520 

M2 COMPOSTO POR 21 PARCELAS DE TERRENO, CASA 

E QUINTAL  

DESCRIÇA O: 

 
VERBA 1 - 1/6 do Pre dio Misto composto de terrà de pàstàgem e 
màtà, com umà càsà e quintàl, sito no lugàr de Càpelàs, Màrànhà o, à 
confrontàr no seu todo, do Norte com Grotilhà o; do Sul com Càmi-
nho e Joà o Màrià Botelho dàs Neves; do Nàscente com Edmundo 
A lvàres Càbràl e do Poente com Càminho e Fràncisco Pàcheco Amà-
ràl, dà freguesià de Càpelàs, do concelho de Ponte Delgàdà, descrito 
nà Conservàto rià do Registo Prediàl sob o n.º 1350 e inscrito sob os 
àrtigos nº 373 urbàno e nº 1, dà secçà o 008, dà referidà freguesià e 
concelho, com à existe ncià de contràto de àrrendàmento ruràl.  

 
 
LOCALIZAÇA O: 

Lugàr de Càpelàs, Màrànhà o - Pontà Delgàdà 

 

A REA BRUTA PRIVATIVA: 90.00 M2 

A REA BRUTA DEPENDENTE: 00.0 M2 

A REA TOTAL: 144.520,00 M2 

 

ZONA ENVOLVENTE: 

 
Pro ximo de Come rcio e Serviços locàis;  

A 16 kms do Aeroporto de Pontà Delgàdà - Joà o Pàulo II;  

A 45 minutos dà Làgoà Azul.  

 Rua José Luís de Andrade, nº 63, 3º Andar, Sala 304 

4780-487 Santo Tirso 

Tlm: 915 938 900 / 914 552 152 / Tlf: 252 081 786 
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VALOR MÍNIMO DE VENDA  

€19.150,00 
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