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POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA  
DIREÇÃO NACIONAL 

 

 

Anúncio 
Consulta ao Mercado para Aquisição de Um Imóvel 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto 

1. A Policia de Segurança Pública pretende adquirir um imóvel destinado à instalação da Divisão e 
Esquadra da Policia de Segurança Pública de Machico e respetivas quatro subunidades, com as seguintes 
características: 

a) Designação: edifício; 
b) Área: aproximadamente 2.250m2; 
c) Características específicas: preferencialmente com áreas em cave para parqueamento de viaturas, 

arrecadação e arquivos (um ou dois pisos com cerca de 500m2 de área bruta). O piso 0 à cota da 
entrada principal para acolher os serviços com atendimento público, com cerca de 600m2 de área 
bruta. Os restantes 1.100m2 de área bruta podem estar distribuídos por dois pisos acima do piso 0. 

d) Zona exterior, com perímetro delimitado, com área suficiente para parquear viaturas, área bruta 
entre 400 m2 a 500m2; 

e) Localização: central à malha urbana da cidade. 

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 

0caderneta 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 de venda. 

3. Data Limite de apresentação das propostas: 
Até às 17h00, do 10.º 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.  

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, n.º 20, 9.º andar 
1050-016 Lisboa 
Endereço Eletrónico: aseribeiro@psp.pt 

6. Identificação do autor do anúncio: 
Nome: Superintendente-Chefe, Manuel Augusto Magina da Silva; 
Cargo: Diretor Nacional. 

O Diretor Nacional 

Manuel Augusto Magina da Silva 
Superintendente-Chefe 

mailto:aseribeiro@psp.pt

		2021-07-05T14:48:26+0100
	Manuel Augusto Magina da Silva




