
 
 

Proc. Administrativo (Objetos) 

* 

Determino que se proceda à venda, dos objectos avaliados nos autos, 

no dia 28 de Abril de 2021, num único lote, sob a designação lote C, constituído pelos 

bens declarados perdidos a favor do Estado no Proc. nº 33/00.7PEEVR, avaliados, no 

montante global de sete mil seiscentos e seis (€7.606,00);  

- O lote B, constituído pelos bens declarados perdidos a favor do Estado 

nos Procs. nºs. 2/03.5PEEVR e 78/13.7GAPRL, no montante global de dois mil 

quatrocentos e setenta e quatro Euros (€2.474,00).  

* 

A venda do lote “C” realizar-se-á por propostas em carta fechada, que 

identifiquem de forma clara o ofertante e o seu domicílio bem como o lote a que 

respeitam, que devem ser entregues na secretaria da Unidade Central de Évora, sita no 

Palácio da Justiça, Largo da Porta de Moura - 7004-507 Évora, até às 10.59 horas do dia 

29 de Outubro de 2021.  

*  

Relativamente ao lote “C” será aceite a proposta mais alta de entre as 

apresentadas desde que atinja o valor correspondente a 75% do valor da avaliação do lote 

em venda, ou seja, para o lote “C”, o montante de mil oitocentos e cinquenta e cinco Euros 

e cinquenta cêntimos (€1.855,50)  

*  

Para abertura das propostas designo o próximo dia 29 de Outubro de 

2021, pelas 11.00 horas, no Palácio da Justiça, Largo da Porta de Moura - 7004-507 

Évora, diligência a que presidirei.  

*  

Aceite alguma proposta o ofertante será notificado para, em cinco dias, 

depositar a totalidade do preço à ordem dos presentes autos, aos quais deverá juntar o 

comprovativo do depósito.  

* 



 
 Proc. Administrativo (Objetos) 

Publicite-se a venda por “email”, dirigido a todos os estabelecimentos 

de compra de ouro instalados na área da comarca de Évora, instruído com cópia deste 

despacho e ainda, com anexos correspondentes ao lote “C”, constituído por fls. 205 a 227.  

*  

Remeta-se “email” com idêntico conteúdo à “ANUSA – Associação 

Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado” e à “AORP - Associação de 

Ourivesaria e Relojoaria de Portugal”, solicitando os bens ofícios dessas associações no 

sentido da divulgação da venda a realizar nos presentes autos entre os seus associados 

para, querendo, apresentarem propostas de aquisição de algum dos lotes em venda.  

*  

Envie-se idêntico “Email” ao Exmº. Sr. Coordenador do Ministério 

Público na comarca de Évora para publicitação da venda no Portal do Ministério Público 

da comarca.  

 

*  

 

Processei em Word. Após imprimir, revi.  

Evr., 04.10.2021 

O Procurador da República, 

(João Salgado 


