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POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA  
DIREÇÃO NACIONAL 

UO/LF - UNIDADE ORGÂNICA DE LOGISTICA E FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

 

Anúncio 
Consulta ao mercado para arrendamento de um imóvel no âmbito da lei n.º 280/2007 de 7 de agosto 

 
1. A Policia de Segurança Pública pretende arrendar um imóvel, para servir de casa de função, para o 
Exmo. Senhor Comandante da Divisão de Segurança Aeroportuária do Comando Regional dos Açores, 
com as seguintes características: 

a) Designação: imóvel T3 mobilado, com 3 quartos, 2 casas de banho, cozinha, sala e garagem ou 
parqueamento; 
b) Área: superior a 120 m2 bruta; 
c) Localização: Ponta Delgada ou área limítrofe. 

2. As candidaturas deverão ser constituídas por: 
a) Proposta, com a identificação do proprietário, endereço postal e outras formas de contacto;  
b) Imóvel: Descrição do imóvel, Fotografias, Planta da Localização, Planta do Imóvel, Cópia da 

caderneta predial, áreas útil e dependente em m2, ano de construção, Cópia do alvará da licença 
de utilização, Cópia do certificado de desempenho energético e da qualidade do ar interior; 

c)Valor da renda mensal. 

3. Data Limite de apresentação das propostas: 
Até às 17h00, do 10º dia (útil) a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no sítio da 
internet da DGTF, para o endereço de correio eletrónico: aseribeiro@psp.pt ou por correio, na 
morada referida no ponto 5. 

4. Prazo durante o qual os interessados são obrigados a manter as suas propostas: 66 dias. Será 
proposto para arrendamento o imóvel que apresentar melhor rácio preço/condições e área/localização. 

5. Designação e endereço da entidade a quem devem ser entregues as candidaturas: 
Polícia de Segurança Pública 

Departamento de Logística, 
Avenida António Augusto de Aguiar, nº 20 – 8º andar 
1050-016 Lisboa 
Endereço Eletrónico: aseribeiro@psp.pt. 

6. Identificação do autor do anúncio: 
Nome: Ana Maria Tavares de Almeida e Bessa – Diretora Nacional Adjunta da Unidade Orgânica de 
Logística e Finanças. 

A Diretora Nacional Adjunta da Unidade Orgânica de Logística e Finanças 

Ana Maria Tavares de Almeida e Bessa 
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