
EXECUçÃO

César Gomes
Agente de Execugão

Cédula no 2670

PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA

Processo no í/1 3,9TBVLN

EXEQUENTE: Antonio Estévez Rodríguez

EXECUTADO: Telmo Domínguez González

Tribunal Judicial da Gomarca de Viana do Castelo
Juízo Local de Genérica de Valen

EDITAL

FAZ-SE SABER que nos autos acima identificados, encontra-se designado o dia 09 de Fevereiro de 20í7, pelas

14:00 horas, no Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Gastelo, Juízo Local de Gompetência Genérica de

Valença (2), para abertura de propostas, que sejam entregues até esse momento, na Secretaria do Tribunal, pelos

interessados na compra do seguinte bem:

Bem a vender

Fração autónoma designada pelas letras írAA", composta por loja no í0 andar ao centro do Edifício Luso

Galaico, sito no lugar de Troias, união das freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arã0, concelho de Valença,

inscrita na respetiva matriz urbana sob o artigo 10100, que teve origem no artigo 4810 da freguesia extinta de

cristelo covo, descrito na conservatória do Registo Predial de valença sob o n0 í.A4,

Só serão aceites propostas apresentadas em envelope fechado, mencionado no exterior o Íïm a que se destina,

devendo constar no interior, a identiÍicação completa do bem, o preço proposto, a identificação do proponente e respectiva

assinatura bem como se for o caso, a prova da qualidade ou poderes em que intervém, o número de contribuinte e, em

caso de pessoa colectiva, o respectivo número de matrícula.

Devem ainda juntar à sua proposta, como cauçã0, um cheque visado, à ordem do solicitador de execuçã0, no

montante correspondenÍe a20% do valor base do bem, ou garantia bancária no mesmo valor,

Valor Base: C 14.912,32.

O bem será adjudicado a quem melhor preço oferecer, acima de€,12.675,47 (85% do valor base),

Ô hom narranna ao Executado, Telmo Domínguez González, com residência na Rua Val Flores, EdÍÍício Atenas,

R/C, união de freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arã0, concelho de Valença que, nos termos do artigo BíBo do

GPC, sendo Fiel Depositário o deve mostrar, a pedido, às segundas.feiras, das 10:00 às íí:00 horas; contacto

telefónico: (0034) 608 070 56Í.

Consigna-se que não há créditos reclamados e não há embargos de executado.

Vila Nova de Cerveira, 25 de Janeiro de 2017

O Agente de Execuçã0,

',)Urbahìzação Cerveira - ïravessa das
Loja 23
4920-245 Vila Nova de Cerveira

Telefone: 251 794676
Fax:251 794 150

E-mail: 267 0@solicitador. net
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